
Seznam dokumentů

Seznam obsahuje jak dokumenty publikované v tomto knižně vydaném svazku, tak i komplementární doku-
menty obsažené pouze v elektronické verzi na přiloženém CD. Dokumenty publikované na CD dodržují číslo-
vání otištěných dokumentů s doplněním o velká písmena (např.: 37A, 37B, 37C, 118A atd.). 

1	 1945, 5. dubna, Košice. – Program první československé vlády NF přijatý na její první schůzi dne 
5. dubna 1945 (výňatky).

1A	 1945, 5. dubna, Košice. – Program první československé vlády NF přijatý na první schůzi vlády dne 
5. dubna 1945 (celé znění).

2	 1945, 12. dubna, Košice. – Elaborát MV předložený na schůzi předsednictva první československé 
vlády NF o prozatímním zřízení ministerstva a plánu jeho práce po dobu pobytu čs. vlády na Sloven-
sku (výňatky); ustavení národních výborů; legislativní přípravy ke zrušení státního občanství Němců 
a Maďarů; vytvoření nové „Národní bezpečnostní služby“; zřízení „pracovních táborů“ pro tzv. státně 
nespolehlivé osoby.

3	 1945, 17. dubna, Košice. – Provolání československé vlády NF v Košicích k lidu českých zemí; apel 
k obyvatelstvu, aby všemi prostředky urychlilo pád okupačního režimu, aby podporovalo postupující 
spojenecká vojska a aby se připojilo k úsilí československých armádních jednotek; požadavek na zúčto-
vání „s Němci za všechna jejich zvěrstva a se zrádci národa a republiky“; výzva k národním výborům 
vzniklým v ilegalitě, aby převzaly správní funkce.

3A	 1945, 19. dubna, Košice. – Zápis o 5. schůzi předsednictva první československé vlády NF (výňatek); 
„Návrh vládního nařízení o dosazení národní správy do majetkových hodnot“ (bod 6. jednání obsahu-
jící pouze usnesení).

4	 1945, [od 29. dubna], Brno. – Zpráva o činnosti Národního výboru pro Velké Brno vzniklá v prostředí 
brněnských komunistů a shrnující některé body jednání ze schůze NV dne 29. dubna; opatření k zajiš-
tění bezpečnosti a zásobování města po příchodu Rudé armády; požadavek na zřízení lidového soudu, 
zajištění a internaci Němců.

5	 1945, 2. května, Brno. – Protokol ze schůze Národního výboru pro Velké Brno (výňatky); pokyn dvou 
delegátů čs. vlády v Košicích o nutnosti zkonfiskovat německé velkostatky; nařízení o vnějším ozna-
čení Němců (bílé pásky); stížnost KSČ na liknavý postup vůči Němcům a kolaborantům; požadavek 
zajistit všechny brněnské Němce, fašisty a kolaboranty a okamžitě zřídit lidový soud.

6	 1945, 2. května, Brno. – Zpráva o první poradě bezpečnostní komise NV pro Velké Brno (výňatky); 
povinné označení Němců černým písmenem „N“ v bílém poli; pracovní nasazení osob německé národ-
nosti a jejich plánovaná internace v areálu Výstaviště; záměr „očistit“ město co nejdříve od všech Něm-
ců, postup vůči českým ženám provdaným za Němce.

7	 1945, 3. května, Košice. – Zápis o 6. schůzi první československé vlády NF (výňatek); návrh vládního 
nařízení o národních výborech (bod VII. jednání).

8	 1945, 3. května, Brno. – Protokol ze schůze Národního výboru pro Velké Brno (výňatky); direktivy 
zástupce čs. vlády npor. Bedřicha Steinera; jednotná organizace bezpečnostních orgánů; ustavení růz-
ných komisí (mj. pro vyšetřování Němců, fašistů a kolaborantů); zřízení lidového soudu; postup vůči 
německým antifašistům a „národnostním míšencům”; otázka válečné kořisti Rudé armády; usnesení 
o prozatímním internování Němců v Kounicových kolejích; jmenování kpt. Bedřicha Pokorného veli-
telem Národní stráže bezpečnosti.



9	 1945, 4. května, Brno. – Zápis o schůzi Národního výboru pro Velké Brno (výňatky); ustavení 
vyšetřovací komise a „lidových soudů“ s cílem eliminovat svévolné akty odplaty; výsledky jednání se 
sovětským velitelstvím v Brně; otázka dohody s RA v otázce válečné kořisti; společná česko-sovětská 
opatření proti drancování, seznam německých antifašistů.

9A	 1945, 5. května, Košice. – Vládní nařízení č. 4/1945 Sb. o volbě a pravomoci národních výborů.

9B	 1945, 7. května, Bratislava. – Zápis o 9. schůzi československé vlády NF (výňatek); nový dekret 
o národních správách (bod IV. jednání).

10	 1945, 7. května, Brno. – Tisková zpráva o návštěvě vládní delegace na brněnské radnici (výňatky); 
potvrzení dosavadního postupu NV vůči německému obyvatelstvu ministry Václavem Noskem, Jaros-
lavem Stránským a Ludvíkem Svobodou; naléhání členů vlády na „důsledné“ a neodkladné „vyřešení 
otázky Němců“ ve městě.

10A	 1945, 8. května, Znojmo. – Protokol o předání správy města Znojma českému národnímu výboru.

10B	 1945, [před 9. květnem], Praha. – Dvě osnovy týkající se legislativních opatření pro období bezpro-
středně po osvobození, jež byly ještě za okupace připraveny přednostou legislativního oddělení MV 
dr. Josefem Hoffmannem a dalšími vysokými úředníky rezortu a předány 9. května ráno členu ČNR 
Josefu Kotrlému.

11	 1945, 10. května, Praha. – Směrnice MZ pro národní výbory o nejnutnějších opatřeních v zemědělství 
(výňatky); instrukce k okamžitému provádění pozemkové reformy ještě před vydáním příslušné 
zákonné úpravy (zajištění a rozdělování „nepřátelského“ majetku, dosazování národních správců, zak-
ládání rolnických komisí).

12	 1945, 10. května, Praha. – Opatření ČNR k prozatímnímu vedení politické a obecní správy v těch 
částech zemí České a Moravskoslezské, které byly v roce 1938 obsazeny cizí mocí. 

12A	 1945, 10. května, Praha. – Memorandum zástupců Obchodní a živnostenské komory v Praze; žádost 
o propuštění všech německých zaměstnanců z „průmyslových, velkoobchodních, maloobchodních 
a řemeslných závodů“ a jejich nahrazení spolehlivými a způsobilými Čechy.

13	 1945, 10. a 11. května, Praha. – Chronologie událostí a rozhlasová hlášení v Praze v prvních dnech 
po skončení války; pokyn ČNR o zákazu svévolných činů proti Němcům; nařízení vojenského velitele 
pro Velkou Prahu o odzbrojení a soustředění příslušníků německé branné moci v zajateckém táboře 
v Motole; zákaz drancování a svévolné střelby; vynětí Rakušanů z opatření proti Němcům.

14	 1945, 11. května, Praha. – Zápis o 15. schůzi první československé vlády NF (výňatek); projednání 
vládního provolání k obyvatelstvu ČSR (bod I. jednání).

15	 1945, 11. května, Praha. – Zápis o 15. schůzi první československé vlády NF (výňatek); zpráva minis-
tra vnitra ze zájezdu na Moravu (bod IV. jednání).

16	 1945, 11. května, Praha. – Prohlášení československé vlády NF po jejím příjezdu do Prahy, jež přečetl 
v rozhlase náměstek předsedy vlády Klement Gottwald; obnovení ČSR jako národního, slovanského 
státu, oznámení o odnětí státního občanství Němcům a Maďarům; výzva pro NV, aby ihned přikroči-
ly k potrestání válečných provinilců, daly do národní správy majetek Němců, „zrádců a kolaborantů“ 
a připravily konfiskaci půdy „cizácké šlechty“, Němců, „zrádců a kolaborantů“.

17	 1945, 11. května, Brno. – „Všeobecné směrnice pro odsun Němců na tři dny“ vydané Velitelstvím 
Národní bezpečnostní stráže v Brně pro velitele revírů 1 až 13 a veliteli v Líšni.

17A	 1945, 11. května, Praha. – Zápis o 15. schůzi první československé vlády NF (výňatek); poměr vlády 
k ČNR (bod II. jednání).

18	 1945, 12. května, Brno. – Projevy prezidenta republiky Edvarda Beneše před členy brněnského NV 
v zasedací síni Nové radnice v Brně a ke shromážděnému obyvatelstvu na Dominikánském náměstí 
a v přilehlých ulicích.



19	 1945, 12. května, Praha. – Pamětní spis Svazu Národních jednot a matic (SNJM) pro předsedu vlá-
dy Zdeňka Fierlingera; návrhy týkající se nápravy bezpráví vzniklého v době okupace, zacházení 
s německým obyvatelstvem a zřízení zvláštní komise při předsednictvu vlády; zdůraznění zájmů 
Čechů žijících do roku 1938 v pohraničí.

20	 1945, 12. května, Praha. – Úřední záznam MV o zacházení s Němci v Praze; zajišťování všech říšských 
Němců; nepovolování výjimek pro Rakušany; záměr umísťovat internované osoby mimo Prahu.

21	 1945, 12. května, Praha. – a) Záznam telefonátu z poštovního úřadu v Děčíně-Podmoklech pořízený 
vojenskou komisí ČNR v 1.55 hod.; ohrožování žen ze strany příslušníků RA; b) záznam zprávy tzv. 
Národního výboru severní Čechy o situaci a převzetí moci ve Varnsdorfu pořízený ve 2.40 hod. vo-
jenskou komisí ČNR; žádost o vyslání pomoci.

22	 1945, [po 12. květnu], Praha. – „Směrnice pro Rakušany v Československé republice“ vydané zplno-
mocněncem pro hájení zájmů rakouských státních příslušníků v ČSR; vynětí osob s rakouskou státní 
příslušností z dosahu předpisů týkajících se Němců.

22A	 1945, 12. května, Praha. – Zápis o 16. schůzi první československé vlády NF (výňatky); zamítnu-
tí návrhu ministerského předsedy Zdeňka Fierlingera na vládní výzvu v rozhlase proti svévolnému 
postupu vůči osobám německé národnosti; vztah vlády k ČNR; odevzdání území do správy českoslo-
venských orgánů Rudou armádou; projednávání osnov dekretů prezidenta republiky o národní správě, 
o lidových soudech a Národním soudu.

22B	 [1945, před 12. květnem]. – a) „Směrnice pro pozemkovou reformu a kolonisaci“; celkový program 
osídlení uvolněných oblastí (soustředění na zemědělská sídla), návrhy k úpravě práva pobytu němec-
kého obyvatelstva; odlišné koncepty oproti Košickému vládnímu programu a osídlovací praxi realizo-
vané od jara 1945; b) příloha: tabulka s počtem rodin potřebných k osídlení pohraničních okresů.

22C	 1945, 12. května, Praha. – „Čeští fašisti vraždí německé komunisty“, článek v Mladé frontě upozorňu-
jící na samozvané soudy a na nutnost mezi Němci rozlišovat.

23	 1945, 13. května, Praha. – Záznam MV o přijetí hlášení Policejního ředitelství v Praze (dr. 
Havelky) v 9 hod. dopoledne; němečtí uprchlíci na pražských nádražích; situace zadržených Němců.

24	 1945, 13. května, Brno. – „Dodatek k všeobecným směrnicím pro odsun Němců“ vydaný Velitelstvím 
Národní bezpečnostní stráže v Brně, adresovaný velitelům revírů 1 až 13 a veliteli v Líšni; prodloužení 
doby nuceného pobytu Němců mimo centrum města o další tři dny; zřízení kartotéky soustředěných 
osob; plán na trvalé internování mužů.

25	 1945, 13. května, Tábor. – Nařízení velitele Československého krajského vojenského velitelství 
v Táboře plk. Vladimíra Hobzy veliteli posádky v Jindřichově Hradci, aby zatím nezahajoval obsazo-
vání „Sudet“.

25A	 1945, 13. května, Kladno. – Hlášení vojenského referátu Okresního národního výboru v Kladně ve 
věci loupeží, obtěžování a znásilňování ze strany vojáků RA.

26	 1945, 14. května, Praha. – Zápis o 17. schůzi první československé vlády NF (výňatek); vyslání delega-
ce do Rakouska a pozvání poslance Antonína Macháta (bod II. jednání).

27	 1945, 14. května, Praha. – Zápis o 17. schůzi první československé vlády NF (výňatek); organizace čes-
koslovenské armády (bod VIII. jednání); záměr použít armádu při zajištění státních hranic a „očišťovací 
akci“ ve vnitrozemí.

28	 1945, 14. května, Praha. – Zápis o 17. schůzi první československé vlády NF (výňatek); odsun americ-
kých vojsk z území republiky (bod IX. jednání).

29	 1945, 14. května, Praha. – Zápis o 17. schůzi první československé vlády NF konané v hotelu „Alcron“ 
(výňatek); postup vůči rakouským státním příslušníkům, jejich soustřeďování ve zvláštních táborech, 
neposkytnutí dalších zvláštních úlev (bod X. jednání).

30	 1945, 14. května, Liberec. – a) Zpráva německého komunisty Rudolfa Webera o situaci v Liberci bez-
prostředně po osvobození; b) český překlad.



31	 1945, 14. května, Cheb. – Zpráva o zřízení a činnosti Policejního ředitelství v Chebu, adresovaná cheb-
skému MNV a MV.

31A	 1945, 14. května, Žamberk. – Situační hlášení MNV v Žamberku tiskovému odboru ČNR; zakládání 
národních výborů, přebírání výkonu správy v Němci osídlených oblastech okresu.

31B	 1945, [do 15. května], Tábor. – a) Vyhláška krajského vojenského velitele v Táboře mjr. Nováka pro 
všechny dopravní velitele německé branné moci a zbraní SS v obvodu politických okresů Tábor, Pelhři-
mov a Votice; b) český překlad.

32	 1945, 15. května, Praha. – Zápis o 12. schůzi předsednictva první československé vlády NF za 
přítomnosti zástupců Slezské národní rady (SlNR); zpráva podaná Jožou Vochalou o složení SlNR, 
situaci ve Slezsku a v některých přilehlých moravských okresech; otázky zásobování; evakuace 
a očekávaný návrat německého obyvatelstva; situace na Těšínsku; otázka zavedení dočasné samosprá-
vy v okruhu působnosti SlNR.

33	 1945, 15. května, Praha. – Protokol z 5. schůze Vojenské rady při předsednictvu čs. vlády (výňatky); 
rozmístění 1. čs. armády a opatření chystaná v severních Čechách.

34	 1945, 15. května, Praha. – Rozkaz vojenského velitelství „Alex“ podřízeným oblastním velitelstvím 
k obsazování „Sudet“ a k zajištění „pořádku a bezpečnosti“.

35	 1945, 15. května, Praha. – Dodatek k rozkazu vojenského velitelství „Alex“ podřízeným oblastním 
velitelstvím k obsazení „Sudet“; nařízení vykázat všechny Němce z území historických hranic.

36	 1945, 15. května, Praha. – Záznam MV o hlášení Policejního ředitelství v Praze (dr. Havelky) v 10.55  hod.; 
další postup vůči Němcům, Rakušanům, Čechům a Židům; konsolidace podmínek provázejících 
zajišťování a internování podezřelých či provinilých osob.

37	 1945, 15. května, Brno. – Zápis z pracovní schůze NV pro Velké Brno (výňatky); další postup vůči 
internovaným Němcům, oznámení venkovským okresům a městům v zemi, že jim budou Němci dáni 
k dispozici jako pracovní síly, nedostatečné střežení německých zajatců, opatření proti drancování.

38	 1945, 15. května, Jablonec nad Nisou – Zpráva o činnosti NV v Jablonci n.N. určená ČNR v Praze; 
otázka bývalých zajatců a cizích dělníků; zahájení „odvozu“ Němců; kompetenční spory při organizaci 
nové politické správy; nejasnosti ohledně postupu vůči německému obyvatelstvu.

39	 1945, 16. května, Praha. – Projev prezidenta republiky Edvarda Beneše na Staroměstském náměstí 
v Praze (výňatky).

40	 1945, 16. května, Praha. – Výnos MV o ochraně aktivních německých antifašistů a potvrzení jejich 
československého státního občanství.

41	 1945, 16. května, Brno. – Protokol ze 4. schůze předsednictva ZNV v Brně (výňatky); usnesení o oka-
mžitém zajištění všech osob německé národnosti a tzv. národních zrádců, o jejich soustředění v kon-
centračních táborech a přidělování na práce, nakládání s majetkem těchto lidí a obdělávání zemědělské 
půdy patřící dosud Němcům.

41A	 1945, 16. května, Praha. – MV adresovaná stížnost ONV v Humpolci na průchod sovětského a rumun-
ského vojska okresem.

42	 1945, 16. května, Moravská Ostrava. – Vyhláška Velitelství Národní bezpečnostní stráže v Moravské 
Ostravě pro osoby německé národnosti; povinné vnější označení; omezení pohybu a nákupů v obcho-
dech; způsob pozdravu, specifika postupu vůči Rakušanům.

43	 1945, 16. května, Liberec. – a) Zpráva německého komunisty Rudolfa Webera; postupné vytlačování 
německých komunistů z politického života; b) český překlad.

44	 1945, 16. května, Cheb. – Proklamace vrchního velitele Spojeneckých expedičních sil k českosloven-
skému obyvatelstvu, zveřejněná v místním tisku.

44A	 1945, 16. května, Jablonec nad Nisou. – Zpráva národního výboru v Jablonci nad Nisou pro tamní 
policejní velitelství o situaci ve městě bezprostředně před koncem války a po osvobození.



45	 1945, 17. května, Praha. – Zápis o 19. schůzi první československé vlády NF (výňatek); vládní nařízení 
o zásobování; postavení Židů a některých německých antifašistů na roveň českým spotřebitelům (bod 
IV. jednání).

46	 1945, 17. května, Praha. – Zápis o schůzi rady ZNV v Praze (výňatky); tlumočení názoru prezi-
denta republiky Edvarda Beneše na nucené vystěhování Němců; instalace veřejné správy, zejména 
v „Sudetech“; diskuse o organizaci osídlovací akce; úvaha o nedobrovolném odchodu osídlenců do 
pohraničí.

47	 1945, 17. května, Praha. – Projev Prokopa Drtiny v pražské Lucerně; výzva „vyčistit republiku celou 
a úplně od Němců“ a započít ihned s jejich „vyháněním“.

48	 1945, 17. května, Opava. – Zpráva NV v Opavě o situaci ve městě a jeho okolí; povaha a rozsah váleč-
ných škod; návrat českého obyvatelstva do Opavy.

48A	 1945, 17. května, Brno. – Národnímu výboru pro Velké Brno adresovaný přípis předsedy Vyšetřovací 
komise pro národnostní otázky ustavené na Ředitelství Národní bezpečnosti v Brně ve věci kompe-
tenčních sporů při prozatímním vyřizování výjimek z nařízení o Němcích.

48B	 1945, 17. května, [Plzeň]. – Hlášení škpt. Josefa Trnky o situaci v okresech Stříbro, Mariánské Lázně, 
Cheb a Kraslice (výňatky).

49	 1945, 18. května, Praha. – Rozkaz velitelství „Alex“ pro oblastní velitelství v Kladně k obsazování 
pohraničního území.

50	 1945, 18. května, Praha. – Důvěrný úřední záznam Policejního ředitelství v Praze, bezpečnostního 
oddělení, o směrnici MV nařizující odtransportování říšských a sudetských Němců z Prahy za hranice 
republiky.

51	 1945, 18. května, Praha. – Hlášení vojína Jiřího Křenka o poměrech v improvizovaném sběrném (poté 
internačním) táboře na Masarykově stadionu na Strahově; podezření na rozsáhlé majetkové zprone-
věry ze strany velitelů a zaměstnanců tábora.

52	 1945, 18. května, Podbořany/Praha. – V Praze přijatá zpráva zástupce MNV v Podbořanech Václava 
Staňka, úředníka Obilosvazu, o tamější situaci; chování osvobozených sovětských zajatců; nedostatek 
pracovních sil; přítomnost německých uprchlíků z Moravy a Slezska; volání po návratu někdejších 
českých obyvatel okresu.

52A	 1945, 18. května, Praha. – Rozkaz velitelství Alex veliteli úseku Louny plk. Vladimíru Procházkovi 
k postupu při obsazování železničních tratí v pohraničí.

52B	 1945, 18. května, Praha. – a) Pokyn generálního velitele uniformované čs. policie pro Zemská četnická 
velitelství v Praze a Brně o zřízení četnických oddílů ve „zněmčeném území“ (pohraničí); b) dodatečné 
pokyny Zemského četnického velitelství v Praze k téže věci.

52C	 1945, 18. května, Brno. – „Všeobecné směrnice pro vyšetřování německých zvěrstev“ vydané Velitel-
stvím Národní bezpečnostní stráže pro Moravu.

53	 1945, 19. května, Praha. – Dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. o neplatnosti některých majet-
koprávních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců 
a kolaborantů a některých organizací a ústavů.

54	 1945, 19. května, Praha. – Zápis o 14. schůzi předsednictva první československé vlády NF (výňatek); 
přijetí delegace vídeňských Čechů; o reemigraci Čechů z Rakouska.

55	 1945, 19. května, Praha. – Zápis o 20. schůzi první československé vlády NF (výňatek); pracovní síly 
pro zemědělství (bod IX. jednání).

56	 1945, 19. května, Praha. – Oběžník MV tlumočící vyhlášku MF z 18. května o zastavení služebních 
výplat a odpočivných (zaopatřovacích) platů osobám německé a maďarské národnosti.



57	 1945, 19. května, Praha. – Záznam telefonické zprávy styčného úředníka mezi ZNV v Praze a oblas-
tním vojenským velitelstvím v Kladně; popis operačního prostoru tohoto velitelství a činnosti jemu 
podřízených útvarů v severozápadních a severních Čechách. 

57A	 1945, 19. května, Praha. – Hlášení velitelství zajateckého tábora v Motole na velitelství strážního plu-
ku č. 1 RG o „nepřístojnostech vojínů Rudé armády“; pokus vojínů RA zmocnit se internovaných žen 
pod hrozbou násilí.

58	 1945, 20. května, Praha. – Fonogram velitelství ,,Alex” pro oblastní vojenská velitelství v Hradci 
Králové a Kladně o uzavření hranic a odchodu Němců; zabránění vstupu do ČSR osobám s jinou než 
„československou“ národností.

59	 1945, 20. května, Brno. – „Prozatímní všeobecné směrnice o Němcích“, vydané Národní bezpečnostní 
stráží pro Moravu; zřízení pracovních táborů v každém okrese, pokyn zacházet s internovanými oso-
bami „tvrdě, ale lidsky a spravedlivě“; výjimky z nuceného soustřeďování a pracovního nasazení pro 
určité skupiny německého obyvatelstva, ustavení vyšetřovacích komisí v každém okrese, výzva nebrá-
nit Němcům v „dobrovolném“ odchodu za hranice; zvláštní postup proti nacistům; opatření mající 
zabránit krádežím ve vyprázdněných bytech.

60	 1945, 20. května, Praha. – Fonogram o postupu při „oddisponování“ Němců z Prahy do okolních okre-
sů; zákaz přísunu dalších osob německé národnosti do hlavního města a údaje o celkovém počtu lidí 
vyvezených do jiných míst.

61	 1945, 20. května, Varnsdorf. – Situační hlášení Velitelství četnického oddílu ve Varnsdorfu na Velitels-
tví četnického oddělení v Mladé Boleslavi.

61A	 1945, 20. května, Dubá. – Situační zpráva četnického oddílu v Dubé pro velitelství četnického oddě-
lení v Mladé Boleslavi o všeobecných poměrech; stížnosti na jednotky RA; účast německých obyvatel 
v národních výborech.

61B	 1945, 20. května, Chomutov. – Zpráva vedoucího Okresního úřadu v Chomutově dr. Rödlinga pově-
řenci pro vedení Zemského úřadu v Praze o celkové situaci a přebírání moci na Chomutovsku.

62	 1945, 21. května, Praha. – Záznam velitelství „Alex“, gen. Zdeňka Nováka, o postupu při obsazování 
„Sudet“.

63	 1945, [od 21. května], Šluknov. – Situační hlášení Velitelství četnického oddílu Šluknov pro Zemské 
četnické velitelství v Praze; zřizování národních výborů na Šluknovsku; bezpečnostní poměry; stíž-
nosti na příslušníky polské armády.

64	 1945, 22. května, Praha. – a) Rozkaz Hlavního štábu MNO gen. Karlu Klapálkovi, veliteli 
1. československé armády, o rozdělení úseků a úkolech vojenských jednotek v pohraničí; b) příloha 
s bližším určením úseků 1. československé armády.

65	 1945, 22. května, Praha. – Rozkaz velitelství ,,Alex” veliteli X. strážního praporu RG plk. Emilu Bori-
sovi Boříkovi k zajištění železničních tratí v pohraničí.

66	 1945, 22. května, Praha. – Oběžník MV s pokyny pro vydávání osvědčení o způsobilosti k uzavření 
sňatku cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti; všeobecný zákaz uzavírání sňatku 
mezi osobami německé a „československé“ národnosti.

67	 1945, 22. května, Brno. – Zápis z 6. schůze předsednictva ZNV v Brně (výňatky); poměr ZNV ke 
Slezské národní radě; instrukce předsedy vlády Zdeňka Fierlingera a náměstka předsedy vlády Kle-
menta Gottwalda s rozdělením německy hovořícího obyvatelstva do různých skupin.

68	 1945, 22. května, Liberec. – a) Dopis okresního vedení KSČ v Liberci určený ÚV Všesvazové komu-
nistické strany (bolševiků) v Moskvě k osudu „německého území v ČSR“; stížnosti na „šovinistická 
opatření“; žádost o podporu legalizace politických aktivit; b) český překlad.

69	 1945, 23. května. – a) Sdělení náčelníka štábu I. ukrajinského frontu pro náčelníka hlavního štábu čs. 
armády o vydání rozkazu všem vojskům frontu na území ČSR podporovat čs. ozbrojené síly při „očiš-
tění“ území od zbytků německé branné moci a jiných „nežádoucích osob“; b) český překlad.



70	 1945, 23. května, Praha. – Zápis o 21. schůzi první československé vlády NF (výňatek); dekret o lido-
vých soudech (bod II. jednání); souhlas vlády s okamžitým zřízením Mimořádného lidového soudu 
v Brně a zahájením jeho prozatímní práce na základě ustanovení tzv. londýnského retribučního dekre-
tu prezidenta republiky.

71	 1945, 23. května, Praha. – Zápis o 21. schůzi první československé vlády NF (výňatky); rozmístění 
a úkoly 1. československé armády (body VI. a VIII. jednání); nucené vystěhování německého obyva-
telstva; zřízení ministerské komise pro vypracování příslušných směrnic; návrh na zřízení zvláštního 
úřadu pro vystěhování Němců a Maďarů a kolonizaci jimi opuštěného území (bod VI. jednání).

72	 1945, 23. května, Praha. – Zápis o 21. schůzi první československé vlády NF (výňatek); převzetí území 
obsazeného americkou armádou (bod VII. jednání).

73	 1945, 23. května, Praha. – Zápis o 21. schůzi první československé vlády NF (výňatek); přestěhování 
Čechoslováků z Rakouska (bod X. jednání); usnesení o reemigraci; určení přijímacích středisek; příslib 
finanční podpory pro tzv. Československý ústřední výbor ve Vídni.

74	 1945, 23. května, Praha. – Dopis předsednictva československé vlády sovětskému vojenskému veliteli 
Vídně; žádost o podporu reemigrace rakouských Čechů.

74A	 1945, 23. května, Praha. – Návrh vládního nařízení o zajištění nepřátelského majetku s důvodovou 
zprávou, vypracovaný legislativním oddělením MV a předložený vládě; geneze pozdějšího dekretu pre-
zidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (č. 108/1945 Sb.).

75	 1945, 23. května, Brno. – Instrukce rady ZNV v Brně pro OSK v pohraničí, mj. o jejich konstituování, 
uplatňování různých restrikcí vůči německému obyvatelstvu vyjma antifašistů a zajišťování majetku.

75A	 1945, [23. května], Praha. – Příloha k referátu ministra národní obrany ve 21. schůzi vlády dne 
23. května o rozmístění, úkolech, personálním obsazení a velitelích československé armády.

75B	 1945, 23. května, 18.00 hod, Praha. – Pokyny velitelství Pluku RG 1 velitelům rot k přepravě formace 
do pohraničí; důrazné napomenutí k dodržování pravidel slušného chování.

75C	 1945, 23. května, Kamenný Přívoz. – Žádost Národního výboru v Kamenném Přívoze o vyslání jed-
notky RG k zajištění pořádku, adresovaná československé vládě; rozkrádání majetku, znásilňování 
a jiné prohřešky ze strany příslušníků RA.

76	 1945, 24. května, Praha. – Nařízení MV o nepřípustnosti používání pojmu „Sudety“, jeho odvozenin 
a podobných výrazů.

77	 1945, 24. května, Brno. – „Všeobecné směrnice o českých repatriantech z německých věznic a koncen-
tračních táborů“ vydané bezpečnostním referátem ZNV v Brně; opatření proti německým majitelům 
bytů (vystěhování, koncentrace více rodin v jednom bytě, internace v táborech) ve prospěch navrace-
jících se českých politických vězňů.

78	 1945, 24. května, 03.15 hod., Stříbro. – Souhrnné hlášení škpt. Josefa Trnky k rukám vyslance Jaro-
míra Smutného (KPR) o obsazení okresů Stříbro, Planá u Mariánských Lázní, Mariánské Lázně, Kras-
lice, Falknov, Cheb a Tachov.

79	 1945, 24. května, Praha. – „Hlášení o nepřístojnostech“ zaslaná velitelstvím 2. roty IV. strážního pra-
poru na velitelství IV. strážního praporu RG; znásilňování německých žen vojíny RA ve sběrném tábo-
ře v ul. Husova 1 v Praze.

80	 1945, 24. května, Most. – Zpráva velitele pluku RG 1 plk. Emila Borise Boříka veliteli vojenské oblasti 
Kladno gen. Juliu Fišerovi a veliteli úseku Louny plk. Procházkovi o činnosti jednotek pluku a postupu 
podřízených partyzánských skupin; stížnosti na formaci ,,Pěst”; situace v pohraničí i v Sasku; chování 
Němců; spory mezi českými obyvateli; kritika složení NV; zásobovací poměry.

81	 1945, 24. května, Český Krumlov. – Zpráva Národního výboru v Českém Krumlově pro vládu 
o „neudržitelném stavu“ ve městě, který údajně způsobilo chování amerických vojáků.



81A	 1945, 24. května, Praha. – a) „Operační rozkaz č. 124“ od velitelství 1. československé divize podříze-
ným útvarům; přesunutí divize do pohraničního pásma severozápadních Čech; b) příloha s informací 
o stavu silnic a železnic v oblasti.

81B	 1945, 24. května, Praha. – Souhrn zpráv došlých do 24. května 20.00 hod. od II. oddělení velitelství 
Alex (výňatky); výtržnosti polských jednotek ve Šluknovském výběžku a na Děčínsku; postup při obsa-
zování severočeského pohraničí; kritické posouzení složení národních výborů a spolehlivosti němec-
kých antifašistů a českých starousedlíků.

82	 1945, [před 25. květnem], Brno. – Text letáku, jehož autorem byl neznámý brněnský občan, reflektu-
jící okolnosti vstupu RA do Brna; zklamání z násilných činů, krádeží a drancování rudoarmějců.

83	 1945, 25. května, Praha. – Zápis o 22. schůzi první československé vlády NF (výňatek); referát minis-
tra vnitra o zájezdu do Terezína (bod XII. jednání).

84	 1945, 25. května, Praha. – Zápis o 22. schůzi první československé vlády NF (výňatek); odsun němec-
kého obyvatelstva z Československa (bod XV. jednání); souhlas RA s urychleným vystěhováním 
pražských Němců; vyjmutí aktivních antifašistů a osob, které se dopustily trestných činů.

85	 1945, 25. května, Praha. – Záznam bývalého válečného dopisovatele Jiřího Weise o návštěvě v Malé 
pevnosti v Terezíně pro ministra vnitra Václava Noska.

86	 1945, 25. května, Mělník. – „Směrnice pro stěhování Němců“ vydané ONV v Mělníku a Velitelstvím 
skupiny ,,Konvalinka”.

87	 1945, 25. května, Jaroměř. – Hlášení velitelství 3. divize pro velitelství 1. čs. armády v Praze o situaci 
v úseku Náchod a o činnosti partyzánské skupiny ,,Václavík” (výňatky); úkoly vojenských jednotek; 
„vyčištění“ území od rozptýlených německých jednotek; chování bývalých sovětských zajatců; složení 
nových správních orgánů.

87A	 1945, 25. května, Praha. – Zápis z 22. schůze první československé vlády NF (výňatek); zajištění 
a správa majetku některých nacistických organizací (bod IX. jednání); geneze pozdějšího dekretu pre-
zidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (č. 108/1945 Sb.).

87B	 1945, 25. května, Praha. – Zápis z 22. schůze první československé vlády NF (výňatek); zrušení vojen-
ských střelnic a výcvikových táborů (bod XIV. jednání).

87C	 1945, 25. května, 18.00 hod., Praha. – „Operační rozkaz č. 128“ velitele 1. československé armády 
určený velitelstvím oblastí v Hradci Králové a v Kladně a jednotkám 1. československé armády. 

87D	 1945, 25. května, Praha. – Přípis MZ na MV o zajištění pracovních sil pro jarní zemědělské práce; 
návrh na uvolnění většího počtu civilních osob německé národnosti z pohraničních okresů na práci ve 
vnitrozemí.

87E	 1945, 25. května, [Jaroměř]. – Operační rozkaz velitelství 3. československé divize podřízeným útva-
rům; přesunutí divize do pohraničního pásma oblasti a do Kladska.

87F	 1945, 25. května, 19.30 hod, Most. – Hlášení velitele II. polního praporu pluku RG 1 veliteli prvního 
pluku RG v Mostě (výňatek); ozbrojené hlídky národních výborů složené z českých i německých komu-
nistů a sociálních demokratů.

88	 1945, 26. května, Praha. – Výnos MV o podřízení útvarů RG na území Čech pod Komisi pro vnitřní 
národní bezpečnost při ZNV v Praze.

89	 1945, 26. května, Plzeň. – Přehled o dosavadní činnosti Úřadu pro osídlování pohraničního území 
v Plzni zaslaný osidlovacímu referátu ZNV v Praze; situace v okresech Stříbro, Mariánské Lázně, Cheb, 
Falknov, Loket a Tachov těsně po skončení války.

89A	 1945, 26. května. – „Skizza“ (návrh) memoranda, obsahující pokus o historické a politické zdůvodnění 
„dobrovolného“ vysídlení německých antifašistů.



89B	 1945, 26. května, Praha. – Zpráva o současném stavu zásobování obyvatelsva v Čechách a na Moravě 
(území bývalého protektorátu), předložená ministrem výživy Václavem Majerem předsedovi a náměst-
kům předsedy vlády. 

89C	 1945, 26. května, Brno. – „Směrnice pro vyšetřující komise NBS k vyřizování žádostí o vyloučení osob 
německé národnosti z nařízení platných pro Němce“ vydané NBS pro Moravu v Brně; zásady pro roz-
hodování ohledně některých skupin obyvatelstva („loajální“ Němci, Židé a jejich rodinní příslušníci, 
děti aj.).

90	 1945, [od 27. května, Most]. – Zpráva o poměrech v Mostě a okolí zaslaná praporčíkem Bohumilem 
Sochorem na Generální velitelství uniformované policie v Praze; přítomnost několika samozvaných 
ozbrojených složek; postavení německého obyvatelstva; požadavek příchodu uniformované policie.

90A	 1945, 27. května, [Jaroměř]. – Hlášení od operační skupiny velitelství 3. čs. divize na Velitelství VO1 
o situaci v úsecích Jičín a Liberec (včetně Frýdlantu); mj. zákroky vůči německému obyvatelstvu na 
různých místech severovýchodních Čech; postup při zajišťování pohraničí.

91	 1945, 28. května, Kladno. – Situační hlášení oblastního vojenského velitelství Kladno k svévolné čin-
nosti partyzánů a RG.

92	 1945, 28. května, Mníšek. – Hlášení velitele úderné roty ,,Vpřed” pro velitelství pluku RG 1 v Mostě; 
spory mezi různými mocenskými složkami; aktivita německých komunistů; pohyb ozbrojených Něm-
ců v lesích; přestřelka s partyzány; rekvizice zbraní a materiálu; restrikce vůči civilnímu obyvatelstvu.

92A	 1945, 28. května, Praha. – Organizace a dislokace vojenských útvarů v prostoru nově zřízené 1. vojen-
ské oblasti. 

92B	 1945, 28. května, Opava. – Vyhláška Ředitelství NBS v Opavě o restrikcích uplatněných vůči osobám 
německé národnosti v opavském okrese.

93	 1945, 29. května, Praha. – Zápis o 23. schůzi první československé vlády NF (výňatek); otázka zřízení 
Úřadu vystěhovacího a osídlovacího (bod I. jednání).

94	 1945, 29. května, Praha. – Dotaz ministra národní obrany gen. Ludvíka Svobody adresovaný předse-
dovi vlády Zdeňku Fierlingerovi ohledně rychlého vystěhovávání Němců z ČSR.

95	 1945, 29. května, Brno. – Zápis z 8. schůze předsednictva ZNV v Brně (výňatky); řešení „otázky Něm-
ců“ na Jihlavsku a Moravskotřebovsku; nařízení o „vyvedení“ určitých skupin německého obyvatelstva 
z města Brna. 

96	 1945, 29. května, Plzeň. – Zpráva Policejního ředitelství v Plzni, vedení sběrného tábora Karlov, 
o transportech Němců a Rakušanů organizovaných Američany.

97	 1945, 29. května, [Mariánské Lázně]. – Hlášení škpt. Josefa Trnky na MZdr a „ministerstvo záso-
bování“ o velkém počtu lazaretních zařízení v Mariánských Lázních a o jejich nadměrném obsazení 
německými vojáky a ošetřovatelským personálem.

97A	 1945, 29. května, Praha. – Zpráva o závadách v přepravě cizích repatriantů a uprchlíků postoupená 
z MD, oddělení VI/1, předsedovi vlády Zdeňku Fierlingerovi; líčení potíží s železničními transporty 
cizích repatriantů na různých místech; přeplnění nádražních prostor a přetížení železničních tras.

97B	 1945, 29. května, [Praha]. – Hlášení npor. Bohuslava Prskavce, velitele 1. roty 1. pohotovostního pra-
poru Národní střelecké gardy (NSG) velitelství 1. pohotovostního praporu NSG v Praze o poměrech na 
Tanvaldsku.

97C	 1945, 29. května, Most. – Hlášení velitele II. polního praporu pluku RG 1; zprávy z různých míst na 
Chomutovsku; účast německých antifašistů, resp. loajálních německých obyvatel na správě obcí; záso-
bovací problémy.

98	 1945, 30. května, Praha. – Oběžník MOPSP všem ONV (OSK) v českých zemích o zajištění pracovních 
sil v zemědělství; interpretace úřední zprávy zveřejněné v tisku a vysílané rozhlasem; další opatření, 
mj. k možnosti vyhlášení všeobecné pracovní povinnosti.



99	 1945, 30. května, Brno. – a) Zápis o mimořádné schůzi NV pro Velké Brno; usnesení o vystěhování 
brněnských Němců směrem k rakouským hranicím, schválení dokumentu ad b); b) rezoluce klubu 
zástupitelů ČSNS z 29. května žádající „radikální a okamžité vyřešení německé otázky“ ve městě, mj. 
odsun práce neschopných osob, žen a dětí mimo území Velkého Brna.

100	 1945, 30. května, Brno. – „Nařízení o vystěhování Němců“ vydané NV pro Velké Brno.

101	 1945, 30. května, Brno. – Oznámení předsedy ZNV v Brně pro NV v Pohořelicích, Modřicích, Morav-
ské Vsi, Mušově a Mikulově o blížícím se „vyvedení“ brněnských Němců.

102	 1945, 30. května. – Ministru spravedlnosti adresovaný dopis anonymní „staré Moravanky nechápající 
dnešní svět“ k nucenému vysídlování Němců z jižní Moravy.

103	 1945, [30. května], Praha. – „Návrh na zřízení osídlovacího úřadu“, odevzdaný Miroslavem Kreysou 
a Evženem Erbanem československé vládě jménem pražského ZNV a ÚRO.

103A	 1945, 30. května, Most. – Hlášení zpravodajského důstojníka pluku RG 1 v Mostě veliteli téhož pluku 
o situaci v úseku Klášterec nad Ohří – Karlovy Vary – Kraslice – Nejdek.

104	 1945, 31. května, Praha. – a) „Výzva německým komunistům“, tlumočená patrně Bruno Köhlerem; 
pasáže týkající se německého obyvatelstva v Košickém vládním programu; připomenutí směrnic ve-
dení KSČ o postupu vůči německým komunistům (ponechání členství, zákaz přijímání nových členů, 
zastavení veřejné politické činnosti, spolupráce s „českými soudruhy“); b) český překlad.

105	 1945, 31. května, Plzeň/Praha. – Informace pro ministra vnitra od generálního velitele četnictva 
a policie; výňatek o hlášení z Plzně; stěhování Němců americkou armádou do Německa.

106	 1945, 31. května, Hradec Králové. – a) Přehledná zpráva velitelství II. armádního sboru o činnosti 
v etapě od vzniku velitelství začátkem května, jež byla zaslána Velitelství VO1; obsazování území až 
k hranicím ČSR; b) příloha č. 2: činnost partyzánských jednotek v oblasti sboru; c) příloha č. 3: odsun 
německého obyvatelstva; d) příloha č. 7: situace k 31. květnu 1945.

107	 1945, 31. května, Karlovy Vary. – Důvěrný úřední záznam škpt. Valtra, velitele uniformované policie 
v Karlových Varech, o situaci ve městě; nestabilizované poměry v prvních poválečných týdnech; výkon 
bezpečnostní služby různými improvizovanými složkami; informace o zdejším NV; prošetřování 
odcházejících německých uprchlíků a přicházejících Čechů.

107A	 1945, 31. května, Brno. – Vyhláška NV pro Velké Brno pro MNV a policejní revíry ve městě o oka-
mžitém jmenování a úkolech správců bytů „evakuovaných“ Němců.

107B	 1945, [k 31. květnu, Plzeň]. – Stav strážních oddílů RG vyslaných během měsíce května z Plzně do 
západočeského pohraničí; počty mužů, velitelé, příjezd do jednotlivých míst.

108	 1945, [květen], Brno. – Záznam MV o návštěvě dr. Miroslava Jiráska obsahující text zprávy o pomě-
rech v Brně v prvních dnech po osvobození města; svízelná bezpečnostní, zásobovací a dopravní situa-
ce; počínání příslušníků RA a rumunské armády, zajatců, českých bezpečnostních orgánů a některých 
civilistů (rabování, znásilňování, týrání internovaných v Kounicových kolejích a jiné podobné činy); 
přestřelky mezi příslušníky RA a Národní stráže.

109	 1945, [květen], Praha. – a) „Fakta o situaci na pohraničním území“; výtahy ze zpráv německých 
komunistů pro ÚV KSČ o situaci antifašistů v různých regionech a lokalitách; b) český překlad.

110	 1945, [květen], Jablonec nad Nisou. – Vyhláška Místního národního výboru v Jablonci nad Nisou 
určená německému obyvatelstvu; čeština jako jediný úřední jazyk.

111	 1945, [květen], Klatovy. – Vyhláška velitele úseku americké armády o zákazu nuceného vystěhovávání 
osob až do rozhodnutí spojeneckých mocností.

112	 1945, [květen], Znojmo. – Zpráva Cyrila Šťastného, ředitele Městské spořitelny ve Znojmě, o převzetí 
správy města RNV krátce před jeho osvobozením RA a o vývoji situace na Znojemsku v prvních pová-
lečných týdnech.



112A	 1945, [květen], Praha. – „Návrh na organisaci zajištění a převedení zabaveného majetku z vlastnictví 
majitelů protistátně smýšlejících do rukou českých v osvobozeném pohraničí a na ostatním čsl. území“ 
sestavený Národním výborem obchodnictva v Praze a určený pro československou vládu; představy 
Čechů žijících do r. 1938 v pohraničních oblastech o způsobu provedení majetkových převodů.

112B	 1945, [květen], Praha. – „Situační zpráva tajemníka pro Sudety“ adresovaná předsednictvu organi-
zační komise ČSNS; náskok komunistů a sociálních demokratů při budování stranických organizací; 
neuspořádané vztahy v pohraničí; požadavek na uplatnění českých „hraničářů“.

112C	 1945, [květen]. – Dokument neznámého původu o úkolech „partyzánských oddílů“ v jižních Čechách; 
„vyčištění Sudet od nečistých živlů“; vypovídání příslušníků německé národnosti.

112D	 1945, [květen], Dačice. – Zpráva ONV v Dačicích pro MV sepsaná v souvislosti s návštěvou delegace 
tohoto správního orgánu u konzula dr. Ladislava Nováka na MV dne 16. května 1945; situace na okre-
se dva týdny před zahájením nuceného vysídlování německého obyvatelstva.

113	 1945, [konec května], Praha. – „Směrnice pro vnitřní kolonisaci a odsun obyvatelstva“ vypracované 
legislativním oddělením MV pro interní potřebu.

114	 1945, [konec května], Praha. – Připomínky MNO k návrhu MV na vydání vládního nařízení o jednot-
ném řízení vnitřní kolonizace; návrh na zřízení Úřadu zmocněnce předsednictva vlády pro vystěhová-
ní Němců a Maďarů, vnitřní kolonizaci; použití vojenských metod.

115	 1945, [konec května], Praha. – Zpráva Josefa Šulce, politického pracovníka KSČ v Praze, o poměrech 
v Liberci v poslední dekádě měsíce května; zaměstnávání někdejších německých zaměstnanců okupač-
ní správy; kritické upozornění na četné případy svévolného zabírání majetku a zpronevěřování zásob 
mj. též pro účely KSČ; protekční přidělování obchodů a živností do národní správy.

116	 1945, 1. června, Praha. – Záznam o přijetí delegace SNR prezidentem republiky Edvardem Benešem; 
výňatky týkající se mezinárodněpolitických aspektů nuceného vysídlení Němců a Maďarů.

117	 1945, 1. června, Praha. – Nařízení Velitelství VO1 pro I. a II. armádní sbor a 1. a 3. divizi ve věci 
podřizení partyzánských oddílů řádnému vojenskému velení.

118	 1945, 1. června, Praha. – Zpráva Václava Tichého, tajemníka pro pohraničí v ústředí ČSNS, adreso-
vaná předsednictvu strany; požadavek na rychlé vybudování stranických organizací a zajištění tisku 
určeného speciálně pro pohraničí; zdůraznění nutnosti získat pro členy strany vlivná místa v závodech, 
družstvech a finančních institucích; návrh na zřízení „osidlovací komise“ při některém ministerstvu.

119	 1945, 1. června, Poděbrady. – Memorandum Svazu českých výrobců a vývozců dutého skla v Poděbra-
dech pro ZNV v Praze; stížnosti na postup MNV v Boru u České Lípy vůči osobám české národnosti 
vysídleným z pohraničí v roce 1938 a usilujícím nyní o návrat.

120	 1945, 1. června, Třeboň. – Hlášení III. praporu 29. p.pl. nadřízeným orgánům o situaci na Vitorazsku; 
vysídlovací akce prováděná „partyzány“ plukovníka Vladimíra Hobzy; snahy o návrat již odsunutých 
Němců a osob hlásících se k českému původu z příhraničních oblastí v Rakousku; násilnosti a majet-
kové delikty příslušníků RA a jednotlivců z řad českého obyvatelstva.

120A	 1945, 1. června, 03.30 hod, Plzeň. – Přehledné hlášení o činnosti skupiny škpt. Josefa Trnky v někte-
rých západočeských okresech, adresované vyslanci Jaromíru Smutnému (KPR); stav politické správy, 
zásobování, veřejné dopravy a poštovní služby.

121	 1945, 2. června, Praha. – Část zápisu ze 3. společné porady vlády a předsednictva SNR; souhlas MV 
s odsunem německého obyvatelstva z Brna; postoj západních a sovětských činitelů k odsunu Němců, 
použití osob německé národnosti k odklizovacím pracím.

122	 1945, 2. června, Praha. – Oběžník ZNV v Praze týkající se nejnutnějších opatření v zemědělství; inti-
mace pokynů MV k pracovní mobilizaci německých civilistů, kolaborantů a „jiných státu nepřátelských 
živlů“.

123	 1945, 2. června, Brno. – Telegram kpt. Bedřicha Pokorného pro MV týkající se nuceného vystěhová-
ní brněnských Němců směrem do Rakouska; umístění části vysídlenců v improvizovaných táborech 



a obcích; zmínka o pokynech ministra vnitra při jednáních v Praze 30. května a o odlišných instrukcích 
ministra národní obrany a spravedlnosti; protest a hrozba odvetnými opatřeními ze strany pověřence 
rakouské vlády.

124	 1945, 2. června, Praha. – Referát plk. Josefa Bartíka pro ministra vnitra Václava Noska; posouzení 
stanoviska k odsunu brněnských Němců.

125	 1945, 2. června, Brno. – Nevydaný návrh směrnic o „očistě Moravy a Slezska od Němců“ koncipovaný 
na Velitelství VO3.

126	 1945, 2. června, Praha. – „Zpráva pro pana ministra o celkové situaci v Čechách“ od pplk. Ing. Antonína 
Sameše, generálního velitele četnictva a policie; výňatek o sdělení kpt. Bedřicha Pokorného z Brna.

127	 1945, 2. června, Svitavy. – Zpráva o činnosti Posádkového velitelství ve Svitavách pro MV; bezpečnost-
ní situace, příchod různých ozbrojených složek a vojáků; informace o vysídlení a repatriaci německého 
obyvatelstva.

128	 1945, 2. června, Chomutov. – Vyhláška Okresního úřadu v Chomutově o povinném odevzdání zásob 
obilí německými zemědělci.

129	 1945, 2. června, Český Krumlov. – Zpráva OSK v Českém Krumlově pro MV o dalším vývoji vztahů 
mezi čs. úřady a americkými vojenskými orgány v regionu.

129A	 1945, [2. června], Praha. – Zpráva o situaci na železnicích od 5. května sestavená VI. odborem MD 
(výňatky); přehled o stavu tratí: postup při obsazování stanic v pohraničním území; problémy v náklad-
ní dopravě.

129B	 1945, 2. června, Frývaldov. – Dvojjazyčné noviny „Zprávy z Frývaldovska / Nachrichten für den Bezirk 
Freiwaldau“; ukázka zpráv z 3. čísla ze dne 2. června 1945.

130	 1945, 3. června, Praha. – Fonogram od Zemského četnického velitelství v Brně, velitele NBS na Mora-
vě kpt. Bedřicha Pokorného; rakouská reakce na odsun brněnských a jihomoravských Němců.

131	 1945, 3. června, Svitavy. – „Návrh o bezprostřední organisaci osídlování a evakuování českého pohra-
ničí“ zaslaný Správní komisí ve Svitavách na MV; námitky proti okamžité „evakuaci“ Němců; požada-
vek na účinnější usměrňování osídlovacího procesu a přísnější výběr nově příchozích lidí.

132	 1945, 4. června, Praha. – Zápis o 26. schůzi první československé vlády NF (výňatek); právní předpo-
klady pro zajišťování tzv. státně nespolehlivých osob (bod V. jednání).

133	 1945, 4. června, Praha. – Zápis o schůzi předsednictva ÚV KSČ (výňatek); usnesení k „sudetoněmecké 
otázce“ a problematice související s přístupem ke komunistům německé národnosti.

134	 1945, 4. června, Praha. – Přípis MZ na ZNV v Brně k využití německých zajatců při jarních zeměděl-
ských pracích.

134A	 1945, 4. června, Praha. – Zpráva pro ministra vnitra od generálního velitele četnictva a policie, výtah 
ze sdělení kpt. Bedřicha Pokorného z Brna o situaci v Brně a v Jihlavě; pobouření z návratu vysídle-
ných Němců; nařízení o nošení vnějšího označení pro Němce; shromáždění Němců v Jihlavě; sebe-
vraždy a případy úmrtí v důsledku podvýživy.

134B	 1945, 4. června, Praha. – a) Dopis MV pro ZNV v Brně; nařízení k umístění zajištěných Němců do 
pracovního tábora ve Zlíně; b) telegram ministra vnitra Václava Noska kpt. Bedřichu Pokornému; naří-
zení, jak postupovat vůči zbylým Němcům z města Brna a okolí a vůči osobám odsunutým do Rakous-
ka.

135	 1945, 5. června, Praha. – Rozkaz Velitelství VO1 k vytipování vhodných pozemních komunikací a hra-
ničních přechodů pro „odchod“ Němců do Německa.

136	 1945, 5. června, Praha. – Výnos MV nařizující zastavit vydávání německých a česko-německých tisko-
vin veřejnými orgány.

137	 1945, 5. června, Praha. – Úřední záznam MV o poradě komise ZNV pro vnitřní kolonizaci za účasti 
dalších referentů ZNV, zástupců MV, MVO, odborných zájmových samospráv a ONV v Plzni a Hradci 



Králové; problém „náboru“ osídlenců do pohraničí a ověřování jejich odborné způsobilosti; příprava 
norem pro řízenou „vnitřní kolonizaci“.

138	 1945, 5. června, Praha. – a) Úřední záznam MV o návštěvě delegace Svazu Národních jednot a matic 
(SNJM); b) memorandum SNJM adresované ministru vnitra Václavu Noskovi, jež obsahuje různé 
požadavky ohledně státní sídelní politiky a postupu vůči německému obyvatelstvu; zdůraznění zájmů 
Čechů žijících do roku 1938 v pohraničí

139	 1945, 5. června, Praha. – Hlášení velitelství II. armádního sboru adresované Velitelství VO1 s určením 
přechodů pro „transportování“ Němců do Německa.

140	 1945, 5. června, Brno. – Zápis z 9. schůze předsednictva ZNV v Brně (výňatky); informace předsedy 
Františka Loubala o počtu osob vysídlených z města Brna a poté z československého území; onemoc-
nění části vysídlenců; komplikace vzniklé v důsledku stanoviska představitele RA, protestů z rakouské 
strany a opoždění direktiv MV; sdělení ministra vnitra Václava Noska, že návrat Němců z Rakouska se 
nemá připustit.

141	 1945, 6. června, Praha. – Zápis z vojenské porady se zástupci československé armády u prezidenta 
republiky; dislokace jednotek 1. čs. armády; postup při vysídlování německého obyvatelstva a postoj 
Spojenců; poměr k Rudé armádě.

142	 1945, 6. června, Praha. – V Úředním listu publikované oznámení KVNB pro národní výbory ve věci 
opatření proti zcizování „nepřátelského“majetku.

143	 1945, 6. června, Praha. – Návrh Ervína Tichého pro Ústřední sekretariát ČSNS na vytvoření úřadů 
vládních komisařů pro pohraniční kraje; kritika dosavadní „chaotické“ správní praxe.

144	 1945, 6. června, Praha. – Na HV SNB sestavená „Informace pro pana ministra“, výňatky k poměrům 
v Brně, Jihlavě a na jižní Moravě; nespokojenost obyvatelstva s návratem části vysídlených Němců 
do Brna; námitky vůči německy hovořícím Židům; situace účastníků tzv. brněnského pochodu, kteří 
zůstali na československé straně hranic.

145	 1945, 6. června, [Kroměříž]. – Hlášení velitele operační skupiny 27. p.pl., postoupené velitelství 3. čs. 
divize na Velitelství VO1 (výňatky); vysídlení německého obyvatelstva v oblasti Orlických hor; situace 
na Šumpersku, likvidace partyzánských oddílů.

146	 1945, 6. června, Broumov. – Situační zpráva Státního policejního úřadu v Broumově pro prezi-
dium Zemského úřadu v Praze; organizace bezpečnostních složek; začátek nuceného vysídlování 
přistěhovaných i místních Němců koncem května; příchod Čechů z vnitrozemí.

147	 1945, 6. června, Děčín-Podmokly. – Memorandum krajského sekretariátu KSČ v Děčíně pro Ústřední 
sekretariát ÚV KSČ ve věci zastavení česko-německého listu „Rudý prapor“; výzva k ocenění dlouhole-
té práce německých komunistů.

147A	 1945, 6. června, Volary. – Hlášení četnického oddílu Volary na Zemské četnické velitelství v Praze 
o demonstraci německého obyvatelstva ve Volarech proti nižším potravinovým přídělům.

148	 1945, 7. června, Praha. – Zápis o 27. schůzi první československé vlády NF (výňatek); odchod americ-
ké armády z československého území (bod VII. jednání).

149	 1945, 7. června, Praha. – Rozkaz Velitelství VO1 k okamžitému zahájení příprav na „odsun německého 
obyvatelstva z českých krajů“.

150	 1945, 7. června, Praha. – Výnos MŠO (č. 2641 pres.) o prozatímním uzavření německých škol.

151	 1945, 7. června, Praha. – a) Hlášení Policejního ředitelství v Praze na MV o transportech interno-
vaných osob z Prahy; zmínky o chování příslušníků RG v táboře na Strahově a ve věznici Okresního 
trestního soudu na Karlově náměstí; b) příloha z 5. června 1945: úřední záznam Policejního ředitelství 
o dosud uskutečněných transportech; c) příloha z 6. června 1945: úřední záznam téhož ředitelství 
o dalších transportech (opis).



152	 1945, 7. června, Liberec/Praha. – Informace generálního velitele četnictva a policie pro ministra vni-
tra intimující situační hlášení Policejního ředitelství v Liberci o výkonu bezpečnostní služby ve městě 
v prvních týdnech po osvobození.

153	 1945, 7. června, Praha. – Zpráva velitele VO1 gen. Karla Klapálka pro HŠ MNO o služební cestě veli-
tele 12. divize do Ústí n. Labem; pracovní povinnost pro německé obyvatelstvo; tragický incident při 
„evakuaci“ města Chabařovic dne 4. června.

154	 1945, 7. června, Lidéřovice. – Denní rozkaz č. 17 plk.jezd. Vladimíra Hobzy, velitele „expedičního“ par-
tyzánského uskupení, podřízeným jednotkám; postup při vysídlování Němců a osídlování v dačickém 
a moravskobudějovickém okrese.

155	 1945, 7. června, Praha. – Záznam MV o situaci v ,,nouzovém” ubytovacím zařízení v Pohořelicích; 
životní podmínky vysídlenců z Brna, opatření k brzké likvidaci tábora.

156	 1945, [před 8. červnem], Praha. – První, již na půdě ČSR připravená verze osnovy ústavního dekretu 
prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství.

157	 1945, 8. června, Praha. – Zápis o 28. schůzi první československé vlády NF (výňatek); referát státního 
tajemníka v MZV Vladimíra Clementise o různých zahraničněpolitických otázkách a následná diskuse 
(bod VII. jednání); otázka mezinárodního souhlasu s vysídlením Němců a Maďarů a s jeho současnou 
realizací; součinnost Mezinárodního výboru červeného kříže; zamítnutí repatriace některým česko-
slovenským občanům pobývajícím v emigraci.

158	 1945, 8. června, Praha. – Výnos MV týkající se prozatímních osvědčení o československém státním 
občanství.

159	 1945, 8. června, Praha. – Oběžník ZNV v Praze všem OSK v pohraničním území ve věci zřízení osídlo-
vacích referátů a jejich úkolů.

160	 1945, 8. června, Praha. – Novinový článek architekta Ladislava Žáka; požadavek týkající se snížení 
hustoty osídlení a s tím souvisejících krajinných proměn v pohraničních oblastech, zavádění nových 
forem zemědělské výroby a snížení vysoké míry industrializace.

160A	 1945, 8. června, Chomutov. – Informace o ustavení a prvních aktivitách OSK v Chumutově pro MV; 
řešení „německé otázky“ na okrese; netolerování politické činnosti německých antifašistů.

161	 1945, 9. června, Brno. – Dopis jisté Marie Pokorné adresovaný manželce prezidenta republiky paní 
Haně Benešové; apel na „odvolání“ opatření, jež vedla k vysídlení a dalším útrapám německých žen 
a dětí z Brna.

162	 1945, 9. června, Praha. – Informace pro ministra vnitra od Hlavního velitelství SNB k situaci na Kar-
lovarsku, Trutnovsku, Mostecku a Falknovsku.

162A	 1945, 9. června, [Jaroměř]. – Hlášení velitelství operační skupiny 27. p.pl. o povšechné situaci v okre-
sech Frývaldov a Žamberk, intimované velitelstvím 3. československé divize na Velitelství VO1.

163	 1945, 9./10. června, Praha. – Záznamy Velitelství VO1 o přijetí hlášení od velitelství 19. p.pl. (II. armád-
ní sbor); a) požadavek představitelů RA ze sousední dolnoslezské oblasti týkající se návratu již vysídle-
ných německých starousedlíků zpět na československé území; b) sjednání ústní dohody s veliteli RA.

164	 1945, 10. června, Lidice. – Projev prezidenta republiky Edvarda Beneše v Lidicích; reflexe na těžkou 
dobu války a okupace; teze o kolektivní odpovědnosti německého národa za nacismus a jeho zločiny.

165	 1945, 10. června, Praha. – Přípis MV na Sociální pomoc pro Čechy a Moravu, zmocněnci pro sociální 
a zdravotní péči v Praze; souhlas s poskytnutím peněžní podpory a zdravotní péče německým antifa-
šistům, kteří byli pronásledováni (vězněni).

165A	 1945, 10. června, Praha. – Přípis MV pro státně bezpečnostní oddělení Policejního ředitelství v Praze 
s instrukcemi o zacházení se zajištěnými osobami.

165B	 1945, 10. června, Adolfovice. – Prozatímní směrnice pro strážní službu vydané velitelstvím zdejšího 
„koncentračního tábora“.



166	 1945, 11. června, Hradec Králové. – Hlášení velitelství II. armádního sboru pro Velitelství VO1 o zasta-
vení odsunu Němců směrem do Kladska obsazeného polskými jednotkami.

167	 1945, 11. června, Jablonec nad Nisou. – Zpráva Úřadu NB v Jablonci n.N. pro MV o nuceném 
vystěhování Němců z města; tlak části české veřejnosti a vliv projevů vládních činitelů; požadavek 
člena ZNV v Praze Josefa Kotrlého na zajištění pořádku v pohraničí „revolučním činem“; zahájení 
příprav na odsun Němců; potíže s přijímáním vysídlených osob u Polubného.

168	 1945, 11. června, Litoměřice. – Zpráva Velitelství uniformované policie v Litoměřicích o přichodu poli-
cejní jednotky z Prahy; informace o bezpečnostních poměrech ve městě; začátek vysídlování německé-
ho obyvatelstva.

169	 1945, 11. června, Praha. – Informace Hlavního velitelství SNB pro ministra vnitra Václava Noska; 
výňatek o situaci osob vysídlených z Brna na rakouské straně státní hranice; postoj rakouských činitelů 
k jejich převzetí.

169A	 1945, 11. června, Lysá nad Labem – Hlášení četnické stanice Lysá nad Labem na Úřad ZNV, oddělení 
sociální péče, o dětech německých žen z koncentračního tábora ve Dvorci u Lysé nad Labem.

170	 1945, 12. června, Praha. – Námitky prezidenta republiky Edvarda Beneše k vládou schválené osno-
vě dekretu o konfiskaci zemědělského majetku Němců a Maďarů; geneze dekretu č. 12/1945 Sb. 
z 21. června 1945.

171	 1945, 12. června, Praha. – Rozkaz Hlavního štábu MNO pro Velitelství VO1 k „vystěhování“ německé-
ho a maďarského obyvatelstva za hranice.

172	 1945, 12. června, Praha. – Oběžník ZNV v Praze všem ONV (OSK) v zemi České; „Opatření k vystěho-
vání Němců“; pokyn k okamžitému zahájení akce; ustanovení o vynětí některých skupin obyvatelstva, 
o povolených příručních zavazadlech a o způsobu transportu.

173	 1945, 12. června, Praha. – Směrnice rozšiřující nařízení ZNV v Praze o nuceném vystěhování Němců; 
upřesnění pojmu „Němec“ a formulace „nutný chod hospodářství“; německé pracovní síly ponechané 
v republice z hospodářských důvodů; způsob transportu vysídlenců; zajištění německého majetku.

174	 1945, 12. června, Praha. – a) Zpráva německých komunistů pro vedení strany o vysídlování německé-
ho obyvatelstva z různých míst; problémy antifašistů; b) český překlad.

175	 1945, 12. června, Praha. – Hlášení Velitelství VO1 na Hlavní štáb MNO o odmítání příjmu vysídlených 
Němců představiteli RA a polské armády na hranicích v severovýchodních Čechách (území od Kladska 
po Žitavu).

176	 1945, 12. června, Liberec. – a) Situační zpráva Velitelství četnického oddělení v Liberci zaslaná na 
Zemské četnické velitelství Praze; zřizování četnických stanic; osobní omezení platná pro Němce; 
vystěhování německého obyvatelstva a zajišťování bývalých příslušníků nacistických organizací; 
potíže při předávání vysídlenců na hranici; ustavení a obsazení NV (SK) vhodnými osobami; b) usne-
sení OSK v Liberci o zahájení nuceného vysídlední Němců z okresu.

177	 1945, 12. června, Karlovy Vary. – Zpráva pro ZNV v Praze nadiktovaná JUDr. Štěpánem Sommerem, 
vedoucím úřadu OSK v Karlových Varech, o poměrech v karlovarském okrese (výňatky); nedostatečný 
kontakt s ústředními orgány i s jednotlivými obcemi okresu; informace o demarkační linii mezi RA 
a americkou armádou; vysídlení nepracujících Němců; popravy osob, u nichž byly nalezeny zbraně; 
údaje o dopravním spojení a zdravotnictví.

177A	 1945, 12. června, Praha. – Oběžník MV určený oběma ZNV a ONV v českých zemích, hlavnímu veliteli 
a zemským velitelstvím SNB o návratu státních zaměstnanců z území odtržených po Mnichovu od 
zemí České a Moravskoslezské na jejich původní služební místa.

178	 1945, 13. června, Praha. – Oběžník ZNV v Praze o národní správě na zemědělském majetku; nepří-
pustnost parcelování a přidělování půdy před vydáním příslušné právní normy.

179	 1945, 13. června, Liberec. – Situační zpráva dr. Bendy, prozatímního správce ÚNB v Liberci, pro Zem-
skou komisi pro vnitřní bezpečnost v Praze (výňatky); námitky proti působení „revolučních“ formací; 



nakládání s písemným materiálem z doby okupace; četné intervence obyvatel města; vynětí z opatření 
proti Němcům v případě příslušníků tzv. smíšených manželství a antifašistů; zajišťování funkcioná-
řů nacistických organizací; příprava nuceného vysídlení německého obyvatelstva; schvalování žádostí 
o „dobrovolné“ vystěhování.

180	 1945, 13. června, Praha. – Hlášení 2. oddělení štábu Velitelství VO1 o situaci v prostoru Děčín-Pod-
mokly – Teplice-Šanov k 9. červnu; první vysídlovací akce v Chabařovicích a Teplicích-Šanově; příprava 
vystěhování Němců v Děčíně-Podmoklech; nálada obyvatelstva a bezpečnostní situace; otázka antifa-
šistů.

180A	 1945, 13. června, Praha. – „Informace pro předsedu vlády o osnově ústavního dekretu presidenta 
republiky o úpravě československého státního občanství“; námitky a návrhy k osnově normy vypraco-
vané na MV, jež předložilo legislativní oddělení ÚPV.

180B	 1945, 13., 19. a 28. června, Praha. – a) Informace Hlavního velitelství SNB pro ministra vnitra o zří-
zení „koncentračních táborů“ pro Němce v Čechách sestavená na základě hlášení pražského ZČV 
z 12. června; b) dodatečná zpráva sestavená na základě hlášení ZČV z 15. června; c) výňatek z doda-
tečné zprávy sestavené na základě hlášení ZČV z 22. června.

180C	 1945, 13. června, Praha. – Přípis ÚPV na MZV s žádostí o zákrok u sovětského velvyslanectví ohledně 
záměru velitelství RA v Brně zabavovat veškeré cennosti a vklady brněnských Němců.

181	 1945, 14. června, Praha. – Upozornění KVNB v Praze pro veřejnost o zákazu jakékoli pomoci němec-
kým státním příslušníkům.

182	 1945, 14. června, Praha. – Hlášení gen. Miroslava Miklíka, posádkového velitele Velké Prahy, na Veli-
telství VO1 o poradě zástupců ústředních orgánů k otázce dalšího postupu především vůči pražským 
Němcům (jejich vystěhování směrem do Kladska, přidělování na zemědělské práce mimo Prahu, sou-
střeďování v táborech).

183	 1945, [14. června], Praha. – Záznam ministerstva dopravy, odd. VI/1, o poradě zástupců ústředních 
orgánů 14. června k dalšímu postupu vůči německému obyvatelstvu, především v Praze.

184	 1945, 14. června, Česká Lípa. – a) Vyhláška pplk. Františka Vovse, místního vojenského velitele v Čes-
ké Lípě, k nucenému vystěhování části německého obyvatelstva; b) dobový český překlad.

185	 1945, 14. června, Rapotín. – a) Dopis německé komunistky neznámému českému příteli; vzpomínka 
na někdejší společný boj proti fašismu; požadavek na diferencovanější přístup k německému obyvatel-
stvu; poukazy na Leninovo a Stalinovo učení; b) český překlad.

185A	 1945, 14. června, Praha. – Čtvrtá verze osnovy Ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě čes-
koslovenského státního občanství osob národnosti německé a maďarské, jež vznikla po osvobození na 
československé půdě; důvodová zpráva k osnově.

185B	 1945, 14./15. června, Olomouc. – a) Hlášení velitelství VI. sboru pro Vojenskou kancelář prezidenta 
republiky o vyšetřování údajného přepadení posádky v Krnově a zásahu partyzánské skupiny Moravské 
brigády z Olomouce; b) hlášení velitelství 7. pěší divize pro velitelství VI. sboru (obě v Olomouci) v téže 
věci; c) hlášení velitelství VI. sboru – oddělení OBZ o dosavadních výsledcích vyšetřování případu shr-
nující výpovědi některých přímých účastníků incidentu.

186	 1945, [k 15. červnu], Praha. – „Zpráva o činnosti sekretariátu pro pohraniční otázky“ adresovaná 
ústředí ČSSD; podnět k vytvoření centrální státní organizace zabývající se speciálně otázkami pohra-
ničí.

187	 1945, 15. června, Praha. – Zápis o 30. schůzi první československé vlády NF (výňatek); provádění 
odsunu Němců; schválení prozatímních směrnic pro vojenské orgány k zajištění nacistických zločinců 
a odsunu německého obyvatelstva (bod XII. jednání).

188	 1945, 15. června, Liberec. – Vyhláška OSK v Liberci o povinném vystěhování (i s rodinami) všech funk-
cionářů NSDAP a jiných nacistických složek a organizací v průběhu jednoho dne.



189	 1945, 15. června, Žatec. – Situační zpráva OSK v Žatci pro ZNV v Praze; soustředění mužů a žen z měs-
ta Žatce dne 3., resp. 13. června; poměry v dopravě, zásobování, zemědělství a bezpečnosti; očekávaný 
příchod volyňských Čechů.

190	 1945, 15. června, Mikulov. – Protokol ze schůze OSK v Mikulově (výňatky); jednání o ubytovacích 
objektech a zdravotních opatřeních pro osoby vystěhované koncem května z Brna a okolních obcí, 
o pracovním nasazení Němců a osídlení okresu; usnesení o nahrazení místních národních výborů na 
Pohořelicku správními komisemi.

190A	 1945, 15. června, Plzeň. – Projev prezidenta republiky na náměstí Republiky v Plzni (výňatky).

190B	 1945, 15. června, Praha. – Zpráva o činnosti repatriačního odboru MOPSP ke dni 15. června 1945, 
předložena přednostou tohoto odboru Jánem Bečkem ministrovi Jozefu Šoltészovi (výňatky); shr-
nutí geneze a přípravy repatriační agendy mezi válečnými spojenci; stav repatriantů při příjezdu do 
ČSR; činnost čs. repatriační služby do konce druhé světové války (na postupně osvobozovaném úze-
mí republiky); péče o repatrianty v přeplněné Praze; způsob dopravy repatriantů z americké, britské 
a sovětské okupační zóny v Německu a počet dovezených osob; odvážení Němců americkou armádou 
v opačném směru; požadavek urychleného odsunu Němců; repatriace cizích státních příslušníků; ree-
migrace Čechů a Slováků trvale usazených v cizině (začátek agendy); ustanovení čs. repatriačních misí; 
průběh repatriace příslušníků býv. ghetta v Terezíně; celkový dosavadní počet repatriantů.

190C	 1945, 15. června, Praha. – Oběžník ZNV v Praze pro ONV (OSK) v zemi České ve věci národní správy 
„nepřátelského“ majetku; opakované upozornění ohledně dodržování předpisů týkajících se národní 
správy; zmínka o výnosu MI o povinném zajištění rozhlasových příjmačů po Němcích.

190D	 1945, 15. června, Praha. – a) Direktiva zemského velitele Sboru národní bezpečnosti pro Čechy plk. 
Karla Veselého-Štainera o kompetencích MNV (MSK) a ONV (OSK) v bezpečnostní oblasti a o zřízení 
okresních vyšetřovacích komisí (výňatky); b) příloha: prozatímní instrukce Ústředního vyšetřovacího 
výboru při pražské Komisi pro vnitřní národní bezpečnost o úkolech vyšetřovacích komisí.

190E	 1945, 15. června, Praha. – Vyhláška MNV pro Prahu XI – Žižkov; různá každodenní omezení pro Něm-
ce, Maďary a „zrádce“, mj. povinné označení těchto osob hákovým křížem.

190F	 1945, 15. června, Třešť. – Zpráva Národního výboru v Třešti a zdejšího Velitelství Revoluční Gardy 
pro „Ústřední Svaz stráže národní bezpečnosti“ v Praze o rozmístění a činnosti jednotek RG v Němci 
osídlených obcích na Jihlavsku.

190G	 1945, 15. června, Hradec Králové. – Zpráva velitelství II. sboru pro Velitelství VO1 v Praze; návrh na 
použití alternativních cest v oblasti I. sboru pro vysídlování německého obyvatelstva; obava, že polské 
a sovětské orgány vrátí vysídlené Němce z území Kladska.

191	 1945, 16. června, Tábor. – Projev prezidenta republiky Edvarda Beneše v Táboře (výňatek).

192	 1945, 16. června, Praha. – Oběžník ZNV v Praze všem ONV a OSK v zemi České; intimace výnosu MV 
z 8. června o vynětí některých osob z „opatření proti Němcům“.

193	 1945, 16. června. – „Desatero pro čs. vojáka v pohraničním území“ vydané původně mj. velitelem VO1 
gen. Karlem Klapálkem a publikované v různých tiskovinách československé armády.

194	 1945, 16. června, Krnov. – Situační zpráva Okresního velitelství Národní bezpečnosti v Krnově adre-
sovaná Velitelství Národní bezpečnostní stráže pro Moravu-venkov v Brně; popis průběhu incidentu 
v Krnově ve dnech 12. a 13. června a následného soustřeďování velké části obyvatel města v koncent-
račních táborech po vyhlášení stanného práva mjr. Emanuelem Šrámkem (výňatky).

194A	 1945, 16. června, Brno. – Zvláštní rozkaz č. 1 Národní bezpečnostní stráže (NBS) pro Moravu v Brně 
ve věci rozpuštění ozbrojených skupin, které nebyly součástí čs. armády nebo NBS.

194B	 1945, 16. června, Brno. – Dopis Národní Matice, oblastní správy v Brně, pro ZNV Brno; nabídka spo-
lupráce při provádění osídlovací akce v zemi Moravskoslezské.

194C	 1945, 16. června, Praha. – Zpráva o poměrech v okresech Falknov nad Ohří, Loket, Karlovy Vary, 
Kraslice, Cheb a Aš od jistého dr. Kořínka poslaná osidlovací komisi ZNV v Praze; stížnosti na počínání 



americké armády („chování jako v dobyté zemi“, „zabránění provádění vládního programu v otázce 
sudetských Němců“); otázka přítomnosti velkého počtu německých uprchlíků a jejich „repatriace“; 
nálada a očekávání německého obyvatelstva (zvěsti o vyčlenění lázeňského trojúhelníku z ČSR); špat-
ná pověst RG; nedostatečné dopravní spojení; situace v politické správě; nedostatek potravin, kuřiva 
a benzínu; aspirace přicházejících osídlenců a obecný stav osídlování; potíže s podniky, které nebyly 
pod národní správou.

194D	 1945, 16. června, Žatec. – Zpráva od Pavla Fedora, zplnomocněnce vyslaného KVNB, o situaci v Žatci 
po soustředění německého obyvatelstva města v různých táborech a o uskutečněných opatřeních na 
odstranění tímto zapříčiněných problémů.

195	 1945, 16./17. června, Praha. – a) Intervence Gríši (Jindřicha) Spurného, osobního tajemníka ministra 
vnitra, v souvislosti s poměry v Žatci; soustřeďování Němců k vystěhování za hranice; násilnosti na 
ženách a majetkové delikty vojáků; b) telegram načelníka štábu VO1 na Hlavní štáb MNO o opatřeních 
směřujících k odstranění „nesrovnalostí“ v Žatci.

196	 1945, 17. června, Praha. – a) Zpráva s informacemi o postihu německého obyvatelstva včetně antifa-
šistů na různých místech zaslaná na ÚV KSČ; b) český překlad.

196A	 1945, 17. června, Karlovy Vary. – Zpráva Velitelství četnického oddělení v Karlových Varech pro Zem-
ské četnické velitelství v Praze o situaci v minulých týdnech; počínání bývalých cizích zajatců a nuceně 
nasazených dělníků; charakteristika bezpečnostní situace po příjezdu partyzánských skupin; rozdílný 
přístup jednotek RA a US-Army k německému obyvatelstvu; zásobovací a hygienické poměry.

197	 1945, 18. června, Praha. – Zápis o 31. schůzi první československé vlády NF (výňatek); informace 
o sdělení zpravodajské agentury Reuters a o schválení „transferu“ Němců Spojenci (bod I. jednání).

198	 1945, 18. června, Praha. – Prohlášení předsednictva vlády k zprávě agentury Reuters týkající se „trans-
feru“ Němců.

199	 1945, 18. června, Praha. – Programový projev ministra zahraničního obchodu Huberta Ripky; výňatek 
k otázce národnostních menšin a k problematice osídlování pohraničí.

200	 1945, 18. června, Praha. – Všeobecné směrnice pro národní správce vydané MP, MVO, MVý, MZO, 
MZdr a MZ (výňatky); rozsah práv a povinností národních správců; ustanovení týkající se soupisu 
majetku; součinnost národních správců se závodními výbory (závodními radami).

201	 1945, 18. června, Praha. – Přípis Zdeňka Tomana z odboru „Z“ (zpravodajského) MV pro ministra 
vnitra Václava Noska ve věci přesídlenců z Podkarpatské Rusi včetně Židů; návrh opatření směřujících 
k tomu, aby se tyto osoby musely vrátit, resp. aby se mohly v českých zemích usazovat jen v omezené 
míře.

202	 1945, 18. června, Trutnov. – Situační zpráva OSK v Trutnově za období od 9. do 16. června zaslaná 
na ZNV v Praze; postup při zavádění národních správ do obchodních, živnostenských a průmyslových 
podniků; vysídlování německých starousedlíků a jejich nucené přidělování na práce v zemědělství 
a dolech; přípravy k zemědělskému osídlování.

203	 1945, 18. června, Jablonec nad Nisou – Zpráva Úřadu NB v Jablonci n.N. adresovaná MV o nuceném 
vystěhování Němců z jabloneckého okresu přes Polubný; navzájem si odporující stanoviska sovětských 
velitelů na obou stranách státní hranice.

204	 1945, 18. června. – Zpráva mjr. Řezáče o služební cestě do pohraničí severozápadních Čech (výňatky); 
informace o znovuzřizování a organizaci četnických velitelství a stanic; ustavování československých 
správních a soudních orgánů; kritické posuzování úlohy „revolučních“ ozbrojených jednotek.

204A	 1945, 18. června, Praha. – Dopis předsedy vlády Zdeňka Fierlingera prezidentu republiky Edvardu 
Benešovi sdělující stanovisko vlády ve věci konfiskace zemědělského majetku Němců a Maďarů; odpo-
věď na poznámky prezidenta republiky z 12. června 1945.



204B	 1945, 18. června, Praha. – Směrnice MP pro národní výbory týkající se národní správy průmyslových 
a řemeslných podniků (výňatky); upřesnění ustanovení obsažených ve „Všeobecných směrnicích pro 
národní správce“.

204C	 1945, 18. června, Teplice-Šanov. – Týdenní zpráva Okresního četnického velitelství v Teplicích-Šano-
vě pro Velitelství četnického oddělení v Ústí nad Labem o situaci v okrese; bezpečnostní, zásobovací 
a správní poměry; dílčí bilance „evakuace“ německého obyvatelstva.

204D	 1945, 18. června, Volary. – Hlášení četnického oddílu ve Volarech pro Zemské četnické velitelství 
v Praze o hromadném vyvěšování amerických vlajek německým obyvatelstvem.

205	 1945, 19. června, Praha. – Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. o potrestání nacistických zlo-
činců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.

206	 1945, 19. června, Praha. – Zápis o 32. schůzi první československé vlády NF (výňatek); nóta americké 
vládě k předání civilní správy a možnému odchodu americké armády z československého území (bod 
IX. jednání).

207	 1945, 19. června, Praha. – Rokaz k „odsunu německého obyvatelstva za hranice“ vydaný velitelem 
I. armádního sboru pro velitelství 1. a 12. divize; bližší instrukce k výběru vysídlovaných osob, k naklá-
dání se zabaveným majetkem a k volbě odsunových tras.

208	 1945, 19. června, Praha. – Oběžník MV o odebrání rozhlasových přijímačů osobám „státně nespoleh-
livým“.

209	 1945, 19. června, Praha. – Přípis MZV na ÚPV k osnově dekretu prezidenta republiky o konfiskaci 
a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců a Maďarů, zrádců a nepřátel českého a sloven-
ského národa; upozornění na přísliby československé exilové vlády adresované Spojencům ohledně 
částečného odškodnění za majetek zanechaný v republice odsunovanými osobami.

210	 1945, 19. června. – Dopis Josefa Hubky, předsedy Hraničářské komise ústředního sekretariátu ČSNS, 
adresovaný předsednictvu strany; první programové návrhy (většinou identické s požadavky SNJM); 
„nejpodstatnější úkol strany“ – vystěhování všech Němců a Maďarů z republiky.

211	 1945, 19. června, Pardubice. – Vyhláška Prozatímního velitelství SNB v Pardubicích o zajištění Němců 
a kolaborantů, jejich viditelném označení na oděvu a omezeních platných pro tyto osoby ve veřejném 
životě.

212	 1945, 19. června, Jihlava. – Zpráva ONV v Jihlavě pro ZNV v Brně o politické a hospodářské situaci 
v okrese.

213	 1945, 19. června, Liberec. – Zpráva Úřadu NB v Liberci o odsunu Němců z města a okresu na základě 
vyhlášky liberecké OSK z 15. června 1945; neochota polských a sovětských vojenských orgánů přijímat 
vysídlené osoby; svízelné podmínky na přilehlé straně státní hranice; neúspěšné jednání s vojenským 
velitelem RA v Žitavě.

214	 1945, 19. června, Karlovy Vary. – a) Zpráva německého komunisty (příslušníka československé zahra-
niční armády) pro stranické ústředí v Praze; zklamání vyvolané pokyny k rozpuštění německých stra-
nických organizací; postoj Američanú vůči německým antifašistům v Lokti; příchod pochybných živlů 
do Karlových Varů; b) český překlad.

215	 1945, 19. června, Volary. – a) Dopis německého komunisty Franze Böhma, člena prozatímní městské 
správy, Bruno Köhlerovi; volání po pokynech ze stranického ústředí „ke znovuzřízení strany“; b) český 
překlad.

215A	 1945, 19. června, Praha. – Výnos MV určený pro ZNV v Praze a Brně o vývozu marek při odsunu Něm-
ců z republiky.

216	 1945, 20. června, Praha. – a) Dopis Georgese Dunanda, šéfa pražské delegace Mezinárodního výboru 
Červeného kříže, ministru vnitra Václavu Noskovi a slovenskému pověřenci vnitra Gustávu Husákovi 
k otázkám souvisejícím s vysídlením Němců a Maďarů z Československa; b) příloha: aide-mémoire 
s návrhy na přijetí příslušných opatření a spolupráci; c) a d) český překlad.



217	 1945, 20. června, Sázava. – Žádost německých uprchlíků ze Slezska o přistavení železničních vozů 
zaslaná na MV.

218	 1945, 20. června, Jablonec nad Nisou. – Zpráva Úřadu NB v Jablonci n.N. pro MV o poradě kona-
né v Liberci, která se zabývala dalším postupem vůči německému obyvatelstva v okresech Liberec, 
Jablonec n.N., Frýdlant a Německé Jablonné; výzva řešit otázku vysídlení Němců „revoluční cestou“ 
a udržet je „v atmosféře strachu“; usnesení o zřízení tábora v Liberci a povinném nošení vnějšího ozna-
čení Němci.

219	 1945, 20. června, Mladá Boleslav. – Hlášení velitelství 13. pěší divize na Velitelství VO1 o dosavadních 
vysídlovacích akcích prováděných příslušníky 28. p.pl. v okresech Česká Lípa a Německé Jablonné.

220	 1945, 20. června, Praha. – Přípis velitelství týlu VO1 na MV upozorňující na nutné výjimky při odsunu 
německých zaměstnanců závodů na výrobu pohonných látek v Horním Litvínově.

220A	 1945, 20. června, Praha. – Vyjádření vedoucího oddělení Státní bezpečnosti (StB) na Policejním ředi-
telství v Praze, policejního rady Engelmanna, adresované Komisi pro vnitřní národní bezpečnost 
(KVNB) ke stížnosti této komise na práci oddělení StB; přetěžování velkým počtem udání; zatýkání 
německých příslušníků a českých kolaborantů; potíže při umísťování zajištěných osob; nepořádek ve 
spisové službě.

220B	 1945, 20. června, Praha. – Poznámky Národohospodářské komise při ÚV KSČ k VIII. kapitole Košic-
kého vládního programu; vystoupení proti překotnému vystěhovávání německého obyvatelstva 
a požadavek četných výjimek v zájmu výroby.

220C	 1945, 20. června, Liberec. – Zpráva Úřadu Národní bezpečnosti v Liberci na MV – odbor pro politické 
zpravodajství o odsunu Němců z města a okresu Liberec na základě vyhlášky zdejší OSK ze dne 15. 
června 1945; samovolný odchod většího počtu osob v důsledku vzniklé paniky, sebevraždy; odporující 
si stanoviska jednotlivých polských a sovětských armádních činitelů.

220D	 1945, 20. června, Chomutov. – Zpráva Velitelství četnického oddělení v Chomutově pro Zemské četnic-
ké velitelství v Praze o situaci v okresech Chomutov, Kadaň, Podbořany, Přísečnice (Vejprty) a Žatec.

220E	 1945, 20. června, Karlovy Vary. – Zpráva Krajské odborové rady v Karlových Varech pro Ústřední radu 
odborů v Praze; organizační potíže při zprostředkovávání práce; problémy s pracovním umísťováním 
českých zaměstnanců do podniků vedených Němci.

220F	 1945, 20. června, Cukmantl. – Hlášení stanice NBS v Cukmantlu na ZNV pro Slezsko se sídlem 
v Moravské Ostravě o Němcích vyhoštěných z Moravské Ostravy.

221	 1945, 21. června, Praha. – Dekret prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. o konfiskaci a urychleném roz-
dělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského náro-
da.

221A	 1945, 21. června, Praha. – Zápis o 33. schůzi první československé vlády NF (výňatek); úprava vlast-
nictví konfiskovaného a opuštěného majetku (bod III. jednání); geneze pozdějšího dekretu prezidenta 
republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (č. 108/1945 Sb.).

222	 1945, 21. června, Praha. – Zápis ze společné schůze představitelů pražského ZNV a Moravskoslezské-
ho ZNV v Brně; výňatek k „německé otázce“ a osídlování.

223	 1945, 21. června, Brno. – „Prozatímní všeobecné směrnice o koncentračních, kárných a pracovních 
táborech a vyšetřujících komisích ZNV a ONV v zemi Moravskoslezské“ vydané společně velitelem 
Národní bezpečnostní stráže pro Moravu v Brně kpt. Bedřichem Pokorným a bezpečnostním referen-
tem brněnského ZNV Karlem Smítalem.

224	 1945, 21. června, Praha. – Rozkaz gen. Karla Klapálka, velitele VO1, pro velitelství I. a II. armádního 
sboru k součinnosti vojenských orgánů s civilními úřady při zavádění pracovní povinnosti v pohranič-
ním území.

225	 1945, 21. června, Lanškroun. – Dopis německých sociálních demokratů z Lanškrouna pro ministra 
vnitra Václava Noska týkající se vysídlování Němců v regionu; prosba o ochranu před ohlášenou akcí; 



argumentace přísliby prezidenta republiky a některých dalších československých představitelů ve věci 
německých antifašistů.

226	 1945, 21. června, Cvikov. – a) Dopis představitele německých komunistů ve Cvikově Karlu Kreibi-
chovi; vylíčení průběhu a důsledků nuceného vystěhování německého obyvatelstva československou 
armádou dne 18. června; situace německých komunistů ve městě; b) český překlad.

227	 1945, 21. června, Teplice-Šanov. – Hlášení Velitelství SNB v Teplicích-Šanově na Generální velitel-
ství uniformované policie o bezpečnostních poměrech ve městě od 14. května; zákrok proti některým 
„revolučním“ ozbrojeným složkám; zabavování rozhlasových přijímačů osobám německé národnosti.

227A	 1945, [21. června], Brno/Moravská Ostrava. – a) První doplněk k „Prozatímním všeobecným směr-
nicím o koncentračních, kárných a pracovních táborech a vyšetřujících komisích ZNV a ONV v zemi 
Moravskoslezské“ (původní verze vydaná ZNV a Velitelstvím NBS pro Moravu v Brně); b) příloha č. 1: 
„Domácí řád pro sběrné tábory v oblasti Moravy“ (verze vydaná expoziturou ZNV a Velitelstvím NBS 
pro území expozitury v Moravské Ostravě).

227B	 1945, 21. června. – a) Zprávy německých komunistů z Hrádku nad Nisou a okolí, Jablonce nad Nisou, 
Března u Chomutova a Rybářů u Karlových Varů zaslané zvláštnímu oddělení pro německé komunisty 
při ÚV KSČ v Praze; b) český překlad.

228	 1945, 22. června, Praha. – Oběžník MZV všem zastupitelským úřadům ČSR v cizině s pokyny pro repa-
triaci; všeobecný zákaz návratu pro osoby německé a maďarské národnosti s výjimkou antifašistů, kte-
ří však museli prokázat účast na aktivním boji za republiku a pronásledování ze strany okupační moci; 
kritéria pro posuzování české (slovenské) národnosti; zákaz umisťovat repatrianty v Praze a jiných 
velkých městech.

229	 1945, 22. června, Praha. – Vyhláška MF o zajištění německého majetku; vázané účty a vázaná úschova 
cenných předmětů.

230	 1945, 22. června, [Děčín/Praha]. – a) Záznam oddělení pro německé komunisty ÚV KSČ o zprávě 
Rudolfa Neumanna z Podmokel; tvrdý postup předsedy OSK Josefa Weinera proti německým antifa-
šistům; začátek vysídlování Němců v Benešově nad Ploučnicí a v Děčíně; b) český překlad.

231	 1945, 22. června, Most. – Zpravodajské hlášení pluku RG 1 s popisem činnosti jeho jednotek na růz-
ných místech severozápadních Čech od poloviny května 1945 (výňatky).

232	 1945, 22. června, Cheb. – Situační zpráva Policejního ředitelství v Chebu pro MV; němečtí uprchlíci, 
bývalí němečtí vojáci a jejich „evakuace“ do Německa; zřízení dvou sběrných táborů; zavedení pracovní 
povinnosti pro německé ženy; odmítavý postoj Američanů k nucenému vysídlení německých staro-
usedlíků; problematické chování za války nuceně na práce nasazených cizích dělníků a uvolněných 
válečných zajatců.

232A	 1945, 22. června, Bílina. – Návrh pplk. Rudolfa Starého, zástupce velitele 5. p.pl., na vytvoření pracov-
ních oddílů z Němců a Maďarů.

233	 1945, 23. června, Moskva. – Záznam o návštěvě československé vládní delegace u náměstka lidové-
ho komisaře zahraničí SSSR Andreje Januarjeviče Vyšinského; sovětský postoj k požadavku vysídlení 
Němců.

233A	 1945, 23. června. – Hlášení velitelství 13. pěší divize pro Velitelství VO1 o provedených „očistných 
akcích“ v Jizerských horách, kolem Ještědu a v části Lužické vrchoviny; nálada německého obyvatel-
stva a velitelů armádních jednotek.

233B	 1945, 24. června, Praha. – Rozkaz Hlavního štábu MNO, 1. oddělení, pro Velitelství VO3 v záležitosti 
rozkrádání majetku a svévolně prováděných prohlídek v pohraničí.

233C	 1945, 24. června, Praha. – Zpráva Václava Tichého, tajemníka pro pohraničí ve stranickém ústředí 
ČSNS, adresovaná předsednictvu strany; návrh na naléhavá organizační opatření, která by vedla 
k posílení pozic strany na administrativních a ekonomických postech v pohraničí.



234	 1945, 25. června, Moskva. – Memorandum československé vlády pro vládu SSSR „o nutnosti vystěho-
vání Němců a Maďarů z hranic Československé republiky“; žádost o podporu v této záležitosti včetně 
umožnění odsunu Němců a Maďarů do Sověty kontrolovaných pásem v Německu, Rakousku a Maďar-
sku ještě před uzavřením příslušných dohod s ostatními Spojenci.

235	 1945, 25. června, Praha. – Zápis o 19. schůzi předsednictva první československé vlády NF (výňatek); 
poměry v českokrumlovském okrese (bod VIII. jednání).

236	 1945, 25. června, Praha. – Pokyn ZNV v Praze pro ONV upozorňující na výnos MZdr ze 7. června 
ohledně úpravy poměrů v soustřeďovacích zařízeních pro Němce.

237	 1945, 25. června, Brno. – Přípis velitele VO3 na MNO; předložení „Zásadních směrnic pro řízení a pro-
vádění akce k vyčištění Moravy a Slezska od Němců“.

238	 1945, 25. června, Brno. – „Zásadní směrnice pro řízení a provádění akce k vyčištění Moravy a Slezska 
od Němců“ vydané Velitelstvím VO3 a Moravskoslezským ZNV v Brně a dodatečně schválené jeho 
expoziturou v Moravské Ostravě.

239	 1945, 25. června, Hradec Králové. – Hlášení velitelství II. armádního sboru na Velitelství VO1 se 
zprávou velitelství 13. pěší divize o jednání se sovětským velitelem města Žitavy a polským velitelem 
žitavského úseku; dohoda o propouštění kolon vysídlených Němců přes hranice ČSR.

240	 1945, 25. června, [Podmokly/Praha]. – a) Záznam oddělení pro německé komunisty ÚV KSČ o telefo-
nickém kontaktu se zástupci německých komunistů v Podmoklech; reakce antifašistů na postoj před-
sedy OSK Josefa Weinera ke směrnicím Bedřicha Steinera; požadavek na „dobrovolnou evakuaci“ do 
sovětské okupační zóny v Německu; b) český překlad.

241	 1945, 25. června, Karlovy Vary. – Zpráva Karla Woydinka, pověřence pražské KVNB, o situaci v karlo-
varském okrese pro místopředsedu ZNV v Praze Ctibora Štolovského (výňatek); rozpuštění dosavad-
ního NV vedeného Stanislavem Segmillerem a ustavení OSK.

242	 1945, 25. června, Domašov (okres Šternberk). – Přípis komisaře obce Domašova na MNV v Olomouci; 
pozvání na manifestační slavnost u příležitosti předávání zemědělské půdy do českých rukou.

242A	 1945, 25. června, Praha. – Zápis o schůzi předsednictva první československé vlády NF (výňatek); 
dekret o osídlení zemědělské půdy (bod IX. jednání); další přepracování osnovy po sdělení stylistic-
kých a obsahových výhrad legislativního oddělení ÚPV.

242B	 1945, 25. června, Praha. – Osnova dekretu prezidenta republiky o zabrání nepřátelského majetku 
vypracovaná a zaslaná legislativním oddělením MV ústředním státním orgánům do meziministerské-
ho připomínkového řízení; geneze pozdějšího dekretu prezidenta republiky o konfiskaci nepřátelské-
ho majetku a Fondech národní obnovy (č. 108/1945 Sb.).

242C	 1945, 25. června, Liberec. – Situační zpráva Úřadu národní bezpečnosti v Liberci na MV, odbor pro 
politické zpravodajství; potíže v důsledku nekontrolovatelného přílivu osídlenců a znovuobsazování 
pracovních míst zastávaných dosud Němci; problémy s kriminalitou a se zajišťováním veřejné bezpeč-
nosti.

242D	 1945, [před 26. červnem], Praha. – Návrhy a doporučení pro předsednictvo ÚRO o zřizování a pravo-
mocích závodních rad v podnicích s převládajícím německým osazenstvem; vysvětlení platných před-
pisů o vztahu mezi závodními radami a německými zaměstnanci; vyloučení německých antifašistů 
z členství v závodních radách.

243	 1945, 26. června, Praha. – a) Informace pro ministra vnitra Václava Noska ke „Směrnicím o odsunu 
cizího obyvatelstva“; b) návrh vládního usnesení s textem „Směrnic“.

244	 1945, 26. června, Praha. – Oběžník MOPSP určený všem Úřadům ochrany práce o prozatímním 
zaměstnávání a repatriaci cizích státních příslušníků; zřízení středisek pro jejich přechodné ubytování 
a stravování; vyjmutí repatriantů – osob považovaných za občany SSSR – z působnosti českosloven-
ských orgánů; zákaz vzniku pracovního poměru cizích repatriantů v pohraničí.



245	 1945, 26. června, Praha. – Rozkaz Velitelství VO1 doplněný velitelstvím I. armádního sboru a zaslaný 
na velitelství 1. a 12. divize; určení tras a přechodů pro vysídlení Němců z VO3 a prostorů I. a II. sboru; 
nutnost sjednání dohody s RA o převzetí vysídlenců na hranicích; zřízení tzv. cirkulačních velitelství 
v Děčíně a Teplicích-Šanově.

246	 1945, 26. června, Brno. – Hlášení Velitelství VO3, 2. oddělení štábu, na Hlavní štáb MNO, 2. oddělení, 
o situaci v pohraničí; názory vojáků na přidělování německého majetku; požadavek přednostního prá-
va pro příslušníky československé armády; návrh na vojenské osídlení pohraničního území.

247	 1945, 26. června, Brno. – Oběžník ZNV v Brně všem ONV (OSK) v zemi Moravskoslezské; nařízení 
okamžitého zastavení „živelného“ zemědělského osídlování (dosazování národních správců).

247A	 1945, 26. června, Praha. – Záznam o meziministerské poradě v repatriačním odboru MOPSP k náro-
kům Čechů-zemědělců, kteří opustili v období 1938/39 pohraničí a propachtovali usedlosti ve vnitro-
zemí; zájmový konflikt mezi těmito osobami a vlastníky propachtovaných usedlostí.

248	 1945, 27. června, Brno. – Pokyny pro styk s německým obyvatelstvem vydané Národní bezpečnostní 
stráží pro zemi Moravskoslezskou v Brně a určené všem podřízeným útvarům.

248A	 1945, [k 27. červnu], Praha. – Referentský návrh ústavního dekretu prezidenta republiky o „ochranné 
vazbě“ zpracovaný oddělením I/1 MV a zaslaný dalším útvarům rezortu vnitra (odboru pro politické 
zpravodajství, II. a V. odboru).

249	 1945, 21. a 27. června, Litoměřice. – a) Zpráva OSK v Litoměřicích pro ZNV v Praze z 21. června 
o zamýšleném postupu při vysídlování Němců z okresu (reakce na usnesení přijaté na poradě zástup-
ců správních a vojenských orgánů dne 18. června); záměr vystěhovat německé obyvatelstvo nejprve 
z města Litoměřic a následně z venkovských obcí, resp. provést tuto akci střídavě; vydání instrukcí 
k vynětí tzv. nepostradatelných osob; b) zpráva z 27. června k téže věci; vystěhování z města Úštěku; 
incident v obci Liběšice.

250	 1945, 27. června, Aš. – Přípis předsedy OSK v Aši na MV o uzavření dohody s americkým oblastním 
velitelem o odsunu Němců, kteří přišli do ČSR po 29. září 1938 a nacházeli se na území kontrolovaném 
79. divizí.

250A	 1945, 27. června, Rychnov nad Kněžnou. – Dopis Františka Zaňky, stavitele vodovodů a napajedel, 
Ústřednímu sekretariátu ČSNS v Praze; kritické poznámky k nucenému vystěhování německých děl-
níků.

250B	 1945, 27. června, Nové Město pod Smrkem. – a) Dopis německých komunistů Bruno Köhlerovi; volání 
po politických pokynech ze stranického ústředí; stížnost na údajný nedostatek zájmu a veřejné vystu-
pování někdejších německých poslanců KSČ; zklamání z nedostatečného uznání ze strany státních 
orgánů a vlastního stranického vedení za dlouholetý boj proti fašismu; b) český překlad.

251	 1945, 28. června, Moskva. – Záznam ministerského předsedy Zdeňka Fierlingera o jednání českoslo-
venské vládní delegace s Josefem V. Stalinem; stanovisko Stalina a Vjačeslava M. Molotova k probíha-
jícím vysídlovacím akcím v Československu.

251A	 1945, 28. června, Brno. – Oběžník ZNV v Brně k problematice vynětí rakouských státních příslušníků 
z dosahu předpisů platných pro Němce.

251B	 1945, [k 28. červnu], Sázava. – Přípis MNV v Sázavě na ONV v Kutné Hoře ve věci německých uprch-
líků ze Slezska a jejich repatriace.

251C	 1945, 28. června, Praha. – Zpráva pplk. Vojtěcha Drozdy pro Zemské četnické velitelství v Praze 
o služební cestě v pohraničí kontrolovaném americkou armádou; postup při zřizování četnických sta-
nic, jejich činnost a poměr k americkému vojsku; otázka „evakuace“ a zajištění německých uprchlíků 
a starousedlíků.

251D	 1945, 28. června, Mariánské Lázně. – Hlášení Státního policejního úřadu v Mariánských Lázních pro 
ZNV v Praze o protestní demonstraci německého obyvatelstva proti snížení přídělu potravin.



252	 1945, [od 28. června 1945]. – Závěrečné hlášení velitele 1. polní roty I. polního praporu pluku RG 1 
o činnosti v úseku Děčín – Hřensko – Schöna od konce května 1945.

252A	 1945, [před 29. červnem, Severozápadní Čechy]. – Dopis českého starousedlíka z okolí Teplic-Šanova 
pro předsednictvo československé vlády; výzva postupovat vůči Němcům jako příslušníkům kulturní-
ho národa, trestat jen provinilé a nejednat na základě msty; požadavek vysídlit jen Němce skutečně 
provinilé, práce neschopné a „nespolehlivé“, ostatní využívat jako pracovní síly a postupně je asimilo-
vat; nucené vystěhovávání německých antifašistů.

253	 1945, 29. června, Litoměřice. – Hlášení Okresního četnického velitelství v Litoměřicích na OSK v Lito-
měřicích o „evakuaci“ německého obyvatelstva v Lovosicích.

253A	 1945, 29. června/4. července, Praha. – a) Přípis MV pplk. ing. Antonínu Samešovi s dotazem na udá-
losti v táborových zařízeních na Strahově a v Motole; b) odpověď pplk. ing. Antonína Sameše ze 4. čer-
vence 1945.

253B	 1945, 29. června, Duchcov. – Hlášení Státního policejního úřadu v Duchcově na Zemské velitelství 
SNB v Praze o provedení „vyčišťovací akce“ v Oseku.

254	 1945, [před 30. červnem], Jablonec nad Nisou. – Provolání předsedů OSK a MSK v Jablonci n.N. k čes-
kému obyvatelstvu; odmítnutí intervencí ve prospěch Němců.

255	 1945, [mezi 22. a 30. červnem, Praha]. – Zpráva Bedřicha Steinera pro ÚV KSČ o cestě do pohraničí 
(okresy Děčín, Šluknov, Ústí n.L., Teplice, Most a Karlovy Vary) ve dnech 19. až 22. června; údaje 
o složení a činnosti orgánů veřejné správy a pozicích KSČ; otázka německých antifašistů a „evakuace“ 
německého obyvatelstva; nedostatek pracovních sil a návrhy na jejich získání; zásobovací a bytová 
situace; náměty k osídlení pohraničního území.

256	 1945, 30. června, Moskva/Praha. – Záznam Huberta Ripky o pobytu a jednání československé vlád-
ní delegace v Moskvě mezi 21. a 30. červnem; výňatek týkající se postoje Sovětů k vysídlení Němců 
a Maďarů z ČSR a k československým územním požadavkům.

257	 1945, 30. června, Praha. – Rozkaz Velitelství VO1 k zajištění pohraničního území vojenskými jednot-
kami; vytvoření tzv. létacích oddílů.

258	 1945, 30. června, Brno. – Oběžník Moravskoslezského ZNV tlumočící výnos MV z 22. května 1945 
o zatýkání Čechů obviněných ze zrádcovství a kolaborace s Němci.

259	 1945, 30. června, Liberec. – Dopis jistého J. Suka z Liberce prezidentu republiky; stížnost na lidsky 
nedůstojný způsob vysídlování Němců; zanedbávání ochrany německých antifašistů.

260	 1945, 30. června, Praha. – „Zpráva č. 2“ zaslaná dr. Kořínkem na osídlovací referát pražského ZNV; 
několik všeobecných poznámek k situaci na území kontrolovaném americkou armádou; podrobnější 
líčení poměrů v okresech Tachov a Planá; veřejné manifestace německého obyvatelstva na různých 
místech; zákroky Američanů v souvislosti s represivními opatřeními vůči Němcům; zrušení zajatec-
kého tábora u Chebu; četný výskyt „šmelinářů“ a „strejčkování“; kritika chování amerických vojáků 
a požadavek vystupovat vůči nim rozhodněji; zpomalování osídlovacího procesu; administrativní pro-
blémy správních orgánů.

260A	 1945, 30. června, Litoměřice. – Hlášení Okresního četnického velitelství v Litoměřicích na OSK v Lito-
měřicích o provedené „evakuaci“ německého obyvatelstva v Úštěku, Liběšicích a v přilehlých obcích.

260B	 1945, 30. června, Duchcov. – Hlášení Velitelství stanice SNB v Duchcově pro Zemské velitelství SNB 
v Praze o odporu ozbrojené složky „Pěst“ proti rozpuštění.

260C	 1945, 30. června, Moravská Ostrava. – Zpráva NV v Moravské Ostravě o dosavadní činnosti referátu 
XXIV. pro zajištění německého majetku (výňatky); první snahy o zajištění a evidenci domů, pozemků, 
bytových zařízení, obchodů a cenných předmětů; narušování těchto snah četnými svévolnými zásahy 
ze strany RA, čs. armády a části českého obyvatelstva.

261	 1945, [červen]. – Programový dokument vzniklý na ÚV KSČ o „práci mezi německými antifašisty 
v pohraničním území“; návrh příslušných opatření.



261A	 1945, [červen], Praha. – Nepodepsané a nedatované „Připomínky k vystěhovaleckému a osídlovacímu 
problému“; návrh zřízení Vystěhovaleckého fondu a vyplácení náhrady za majetek vysídlených osob 
prostřednictvím německých cenných papírů a československých pohledávek v Německu.

261B	 1945, 1. července, Praha. – Projev ministra zemědělství Júlia Ďuriše na „velké národní manifestaci“ na 
Bílé hoře; interpretace historického významu konfiskace zemědělského majetku Němců a Maďarů.

262	 1945, 2. července, Chrastava. – Zápis představitele KSČ v Chrastavě o vypovězení německých rolníků 
z obce Vítkov u Chrastavy a o nedostatečné kvalifikaci některých českých národních správců.

262A	 1945, 2. července, Praha. – „Organizační směrnice č. 1“ vydané Československým ústavem zahranič-
ním (ČÚZ) o „repatriaci“ (reemigraci) zahraničních krajanů; záměr usazovat reemigranty v ČSR sou-
středěně podle zemí, z nichž přicházejí.

262B	 1945, 2. července, Jablonec nad Nisou. – Hlášení Velitelství uniformované policie v Jablonci nad Ni-
sou tamnímu Úřadu NB o „evakuaci“ německých příslušníků z Jablonce nad Nisou do Žitavy a jejich 
předání velitelství RA.

262C	 1945, 2. července, Staré Město pod Landštejnem. – Zpráva Velitelství četnické stanice ve Starém Měs-
tě pod Landštejnem pro Okresní četnické velitelství v Jindřichově Hradci o trestných činech spácha-
ných v obci Stará Huť po vysídlení německého obyvatelstva.

262D	 1945, 2. července, Moravská Ostrava. – Zpráva o politické a hospodářské situaci v bruntálském okre-
se zaslaná expoziturou ZNV v Moravské Ostravě na MV (výňatky); rozvrstvení a nálady německého 
a českého obyvatelstva; neuspořádané správní, bezpečnostní a hospodářské poměry.

263	 1945, 3. července, Praha. – Zápis o 37. schůzi první československé vlády NF; zpráva ministra výživy 
(bod II. jednání); výňatky o situaci v zásobování a dopravě.

264	 1945, 3. července, Praha. – Zápis z porady konané na ÚPV k problematice „odsunu cizího obyvatelstva 
z pohraničního území“.

265	 1945, 3. července, Litomyšl. – Hlášení Okresního četnického velitelství v Litomyšli na ZČV v Praze 
o „evakuaci“ Němců z litomyšlského okresu, k níž došlo koncem června.

265A	 1945, 3. července, Praha. – Přípis ministra průmyslu Bohumila Laušmana pro Státní radu hospodář-
skou, MZ, MV, MZO a Slovenskou národní radu ve věci odchodu osob činných v průmyslu do zeměděl-
ství; požadavek státní regulace zemědělského osídlení a produkce.

265B	 1945, [po 3. červenci 1945]. – Závěrečná zpráva o působení pluku RG 1 v pohraničí severozápadních 
Čech v etapě od 18. května (výňatky); mj. konkrétní případy zranění a usmrcení příslušníků pluku 
a okolnosti likvidace této formace.

266	 1945, 4. července, Berlín. – Záznam československého diplomata V. Palečka o jednání s maršálem 
Georgijem Konstantinovičem Žukovem; výňatek týkající se „transferu“ Němců z československého 
pohraničí do sovětské okupační zóny v Německu.

267	 1945, 4. července, Praha. – Přípis Svazu Národních jednot a matic na ZNV v Praze, osídlovacímu refe-
rátu, informující o stížnostech na chování nových osídlenců v pohraničí, kteří se zde snaží obohatit; 
konkurence vznikající mezi českými starousedlíky a novými osídlenci.

268	 1945, 4. července, Praha. – Přípis MV pro KPR se zprávou OSK v Kraslicích o zdejších poměrech; 
prozatímní ponechání německých dělníků v továrnách v důsledku nedostatku českých pracovních 
sil; uzavření hranice americkou armádou a přeplnění okresu německými uprchlíky; izolace okresu od 
ostatního území.

268A	 1945, 4. července, Praha. – a) Oběžník ZNV v Praze všem ONV (OSK) v pohraničí ve věci obsazení 
okresních úřadu ochrany práce (OÚOP) v pohraničním území českými zaměstnanci; ubytování a stra-
vování těchto zaměstnanců; b) příloha: seznam OÚOP ve vnitrozemí českých zemí, které měly přidě-
lovat zaměstnance OÚOP v pohraničí, resp. jejich pobočkám.



268B	 1945, 4. července, Jihlava. – Zpráva ONV v Jihlavě pro ZNV v Brně o politických a hospodářských 
poměrech v jihlavském okrese; „výměna“ německého venkovského obyvatelstva v zájmu rychlejšího 
českého osídlení usedlostí a efektivnějšího využití pracovních sil; situace v dopravě a zemědělství.

268C	 1945, 4. července, Jablonec nad Nisou. – Zpráva Úřadu NB v Jablonci nad Nisou pro MV o transpor-
tech německých vysídlenců přes Hrádek nad Nisou do Žitavy a o náladě německého obyvatelstva.

268D	 1945, 4. července, Krnov. – Hlášení Okresního velitelství Sboru národní bezpečnosti v Krnově pro 
zdejší OSK o stavu „koncentračních“ a jiných táborů.

269	 1945, 5. července, Praha. – a) Zpráva Rudolfa Döllinga pro generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa 
Slánského o jeho cestě do Drážďan, v jejímž průběhu měly být získány informace o možnostech pří-
chodu německých komunistů z ČSR do sovětské okupační zóny v Německu; b) český překlad.

270	 1945, 5. července, Praha. – Na Hlavním štábu MNO, 2. oddělení, sestavený přehled zpráv došlých do 
4. července; výňatky o situaci osob odsunutých z československého území do Rakouska; průběh „eva-
kuace“ německého obyvatelstva v různých pohraničních lokalitách; nálada mezi Němci a jejich pokusy 
o odpor; postoj Američanů v západních Čechách vůči německým starousedlíkům.

270A	 1945, 5. července, Praha. – Hlášení velitelství I. armádního sboru na Velitelství VO1 o vypravení odsu-
nových transportů do prostoru tzv. cirkulačních velitelství v Děčíně a Teplicích-Šanově.

270B	 1945, 5. července, Nejdek. – Zpráva OSK v Nejdku pro MV o politických poměrech v okrese; ustavení 
MSK za účasti německých antifašistů; dosavadní bilance vysídlování Němců.

270C	 1945, 5. července, Nejdek. – Zpráva OSK v Nejdku pro MV o situaci v kulturní oblasti a ve školství.

271	 1945, 6. července, Frývaldov. – a) „Volání o pomoc z Frývaldova!“ od německého komunisty Eduarda 
Zorna, jež bylo zasláno do Prahy Klementu Gottwaldovi a Karlu Kreibichovi; stížnost pisatele na dis-
kriminaci a prosba o ochranu; b) český překlad.

271A	 1945, 6. července, Přerov. – Dopis anonymního občana z Přerova ministru vnitra, v němž se pouka-
zuje na případy špatného zacházení s Němci, s příslušníky tzv. smíšených manželství a skutečnými či 
domnělými českými kolaboranty.

272	 1945, 7. července, Brno/Praha. – Fonogram (telefonické hlášení) místopředsedy ZNV v Brně Karla 
Smítala na MV o nuceném vysídlení Němců z okresu Nový Jičín na základě rozkazu armádních činite-
lů.

273	 1945, 7. července, Praha. – Přípis MV na expozituru Moravskoslezského ZNV v Moravské Ostravě 
k zabavování předmětů pocházejících z pohraničí; líčení praxe MNV ve Slaném; návrh, jak postupovat 
v případech odvozu majetku do vnitrozemí.

273A	 1945, 7. července, Praha. – Situační zpráva velitelství I. armádního sboru pro Velitelství VO1; výňatky 
k průběhu vysídlování německého obyvatelstva z prostoru 1. a 12. divize.

273B	 1945, 7. července, Praha. – Posádkový rozkaz č. 41 Posádkového velitelství Velké Prahy; výňatek 
o zákazu mimoslužebního styku s příslušníky německé národnosti.

273C	 1945, 7. července, Plzeň. – Úřední český překlad Instrukčního dopisu č. 33 velitele amerických vojsk 
v ČSR a velitele XXII. sboru americké armády genmjr. Ernesta N. Harmona podřízeným jednotkám 
o vedení civilních záležitostí, vztazích k československým orgánům a postupu vůči německému obyva-
telstvu.

273D	 1945, 7. července, Praha. – Zpráva důstojníka 2. oddělení Velitelství VO1 škpt. Weintritta o služební 
cestě pohraničím 4. a 5. července 1945 (výňatky).

273E	 1945, 7. července, Praha. – Zpráva určená k rukám tajemníka ministra vnitra Jindřicha (Gríši) Spur-
ného o zkušenostech jedné pražské skupiny Svazu české mládeže (SČM), jež byla začátkem června 
vyslaná na Domažlicko a Tachovsko k zajištění žní; a) doprovodný dopis od ústředního sekretariátu 
SČM; b) vlastní zpráva sepsaná účastníkem expedice; zklamání nad přetrvávající přítomností domá-



cích Němců a neochotou jednotek československé armády ke kooperaci; obecné stížnosti na chování 
amerických vojáků a příslušníků tzv. polské brigády, kteří údajně chránili německé obyvatelstvo.

273F	 1945, 7. července, Nový Jičín. – Hlášení Velitelství Národní bezpečnostní uniformované stráže Nový 
Jičín-město pro správce Úřadu NB v Novém Jičíně o odsunu Němců obojího pohlaví z města.

273G	 1945, 7. července, Praha. – Informace Hlavního velitelství SNB pro ministra vnitra; výňatek s hláše-
ním z Frývaldova.

274	 1945, 8. července, Praha-Břevnov. – Dopis Václava Morávka na ústředí ČSNS; návrh určit jednotlivým 
pohraničním oblastem partnerské regiony ve vnitrozemí; zmínka o možnosti použít v osídlovacím 
procesu i donucovací prostředky.

274A	 1945, 8. července, Praha. – Oběžník MV podávající předběžnou informaci o aktuálním stavu územní 
organizace politické správy v zemích České a Moravskoslezské.

274B	 1945, 8. července, Františkovy Lázně. – Situační zpráva zástupců čs. armády, KVNB a Svazu české mlá-
deže z okresů Cheb, Aš, Loket, Falknov a Mariánské Lázně; problém spolupráce s americkými orgány 
a návrhy na její zlepšení; dosavadní průběh evakuace německých uprchlíků z oblasti a návrhy na její 
zrychlení; doporučení na zvýšení exportu a výroby (mj. prostřednictvím lepšího zacházení s německý-
mi dělníky); otázka použití německých zajatců a konfiskace německého majetku; profil Čechů přichá-
zejících do pohraničí.

275	 1945, 9. července, Praha. – Výzva MV adresovaná ÚPV a všem ministerstvům k předložení požadavků, 
jež by se mohly uplatnit při zpracování definitivních směrnic pro odsun Němců.

276	 1945, 9. července, Praha. – „Návrh na připuštění politické činnosti německých antifašistů v omezené 
formě“ vypracovaný německými komunisty v tzv. Pohraničním oddělení ÚV KSČ a adresovaný členům 
tohoto stranického orgánu.

277	 1945, 9. července, Praha. – Přípis Zemského ústředí péče o mládež v Praze adresovaný MV; žádost, aby 
byly děti ze smíšených manželství považovány spíše za české.

277A	 1945, 9. července, Ústí nad Labem. – Zpráva Okresního četnického velitelství v Ústí nad Labem pro 
tamní Velitelství četnického oddělení o bezpečnostních, vyživovacích a politických poměrech v okre-
se; zneklidnění v řadách německého obyvatelstva v důsledku probíhajícího nuceného vysídlování; 
ohrožení bezpečnosti ze strany různých „nekalých” živlů.

278	 1945, [po 9. červenci, Františkovy Lázně]. – Hlášení zpravodaje Víta o celkové situaci ve Františkových 
Lázních zaslané Komisi pro vnitřní národní bezpečnost při ZNV v Praze.

279	 1945, 10. července, Praha. – Zápis o 38. schůzi první československé vlády NF (výňatek); debata o situ-
aci internovaných (zajištěných) osob včetně dětí (bod XV. jednání s označením „Dekret o závodních 
radách“).

280	 1945, 10. července, Praha. – Oběžník MV o „národních žních v roce osvobození 1945“ a pracovním 
využití Němců z pohraničí.

281	 1945, 10. července, Praha. – Přípis ministra průmyslu Bohumila Laušmana na Hospodářskou radu 
při ÚPV s požadavkem na soustavné vysídlování německého obyvatelstva, ovšem s ohledem na zájmy 
výroby a obnovy hospodářského života.

282	 1945, 10. července, Brno. – „Směrnice pro přípravu a provedení evakuace státně nespolehlivých živ-
lů“ zaslané ZNV v Brně ONV (OSK) a velitelstvím NBS; zřízení „referátů pro evakuaci a kolonisaci“; 
provedení soupisu všech Němců a jejich třídění do různých skupin; pokyn k okamžitému zahájení 
„evakuace“.

283	 1945, 10. července, Brno. – Velitelstvím VO3 vydané dodatky k aplikaci „Směrnic pro přípravu a pro-
vedení přesídlení státně nespolehlivých živlů“, jež byly adresovány podřízeným vojenským orgánům.

284	 1945, 10. července, Brno. – Oběžník Zemského velitelství SNB pro Moravu-venkov všem podřízeným 
útvarům k majetkovým deliktům příslušníků SNB a tzv. nepravých partyzánů.



285	 1945, 10. července, Šluknov. – Nařízení Posádkového velitelství ve Šluknově určené tamní OSK se 
směrnicemi k zjišťování národnosti osob pocházejících z tzv. smíšených manželství a „poněmčeného“ 
starousedlého obyvatelstva „českého původu“; pokyn k předání seznamů „vyhoštěných“ osob předsta-
vitelům RA.

286	 1945, [10. července], Praha. – „Osídlovací plán pohraničí českých zemí po odsunu Němců (z hlediska 
celostátního hospodářství a obrany státu)“ sestavený prof. techn. dr. ing. Karlem Matyášem; nové 
uspořádání sídelních oblastí, mimo jiné též s ohledem na strategické zájmy Sovětského svazu; požada-
vek snížit počet obyvatel na polovinu předválečného stavu; vymezení pěti zvláštních osídlovacích zón; 
„jedinečná příležitost“ k systematickým strukturálním změnám odpovídajícím potřebám státu.

287	 1945, 11. července, Praha. – Záznam „pro domo“ kpt. Bedřicha Pokorného z odboru „Z” (pro politické 
zpravodajství) MV; memorandum o 21 bodech týkající se německých pracovních sil.

288	 1945, 11. července, Praha. – Dálnopisná zpráva Velitelství VO1 pro velitelství II. armádního sboru 
v Hradci Králové a Velitelství VO3 v Brně o závadách při provádění „evakuace“ Němců a požadavcích 
představitelů RA.

288A	 1945, 11. července, Praha. – Zápis o schůzi Komise pro pohraničí konané v ústředí ČSNS dne 11. čer-
vence 1945; debata o současných opatřeních sídelní politiky vůči německému obyvatelstvu (přesun 
do vnitrozemí), o požadovaných kvalitách osídlenců a jejich soustředění v pohraničí a o charakteru 
reemigrantů; pověření tajemníka Komise vypracováním návrhu na osídlení pohraničí.

288B	 1945, 11. července, Červený Kostelec. – Memorandum MNV v Červeném Kostelci pro MV; požadavek 
na přiřazování tzv. svěřenských pohraničních okresů jednotlivým okresům ve vnitrozemí; upřednost-
ňování družstevního hospodářství; zamezení kořistnického jednání novoosídlenců.

288C	 1945, 11. července, Moravská Ostrava. – Zpráva Úřadu Národní bezpečnosti v Moravské Ostravě pro 
MV, odbor pro politické zpravodajství, ve věci incidentů vyvolaných příslušníky RA; výňatek o pře-
střelce v Lichnově (okr. Bruntál), kterou zapříčinil pokus rudoarmějců o neoprávněnou rekvizici čtyř 
vepřů.

289	 1945, 12. července, Brno. – a) Přípis Františka Loubala, předsedy ZNV v Brně, ministru vnitra Václavu 
Noskovi; požadavek zřídit samostatný zemský „ústav pro přesídlení“ v Brně; b) obsahově neurčitá 
odpověď Noskova tajemníka Jindřicha (Gríši) Spurného z 24. července 1945.

290	 1945, 12. července, Brno. – Dopis předsedy ZNV v Brně Františka Loubala ministru vnitra Václavu 
Noskovi o sporech s expoziturou ZNV v Moravské Ostravě v otázce plánování osídlení pohraničního 
území.

290A	 1945, 4. a 12. července, Praha. – a) Stanovisko V. odboru MV k referentskému návrhu ústavního 
dekretu prezidenta republiky o „ochranné vazbě“, který v červnu 1945 vypracovalo oddělení I/1 MV; 
b) stanovisko odboru „Z“ MV (pro politické zpravodajství) k téže věci.

290B	 1945, 12. července, Praha. – Přípis MZV pro MV ve věci pokynů k provádění repatriace, jež byly určeny 
československým zastupitelským úřadům v cizině; řada nejasných případů sdělených vyslanectvím 
v Paříži; stanovisko MZV, že je přípustné odpírat Němcům (kromě antifašistů) repatriaci do ČSR již 
před vydáním ústavního dekretu o úpravě jejich státního občanství.

290C	 1945, 12. července, Praha. – Zápis o návštěvě zástupců Československého ústavu zahraničního 
(ČÚZ) v osidlovací a plánovací komisi ZNV v Praze; informace Miroslava Kreysy o reemigraci a udílení 
národních správ v nezemědělské sféře.

290D	 1945, 12. července, Praha. – „Zápis schůze osídlovací komise“ na ústředí ČSSD; mj. rozprava o otázce 
decentralizace či centralizace státního sídelního aparátu, hlasy pro schválení nepopulárních opatření, 
návrhy ohledně disponování s německými pracovními silami až do okamžiku jejich vysídlení.

290E	 1945, 12. července, Praha. – Dopis jistého Josefa Brázdy, soukromého úředníka z Prahy-Smíchova, 
prezidentu republiky Edvardu Benešovi o jeho dojmech z pobytu v oblasti soudního okresu Stříbro 
a v Děčíně-Podmoklech; četné majetkové delikty v německých vesnicích páchané ozbrojenými skupi-



nami; výzva k diferencovanému postupu vůči německému obyvatelstvu s odvoláním na spravedlnost 
a lidskost.

290F	 1945, 12. července, Praha. – Informace pro ministra vnitra od Hlavního velitelství SNB o trestných 
činech příslušníků SNB v Děčíně-Podmoklech; znásilňování, vloupání do bytů, pokus o vystěhování 
české rodiny z přiděleného bytu, nezdůvodněné domovní prohlídky za účelem krádeže, konflikty mezi 
příslušníky SNB.

291	 1945, 13. července, Praha. – Informace Bruno Köhlera pro Klementa Gottwalda o návštěvě německých 
antifašistů (sociálních demokratů) na tzv. Pohraničním oddělení ÚV KSČ.

292	 1945, 13. července, Praha. – Rozkaz Velitelství VO1, 1. oddělení štábu, týkající se nezákonného 
počínání příslušníků armádních jednotek v rámci VO1 (zabavování dobytka a odcizování soukromého 
majetku německého obyvatelstva); nařízená opatření.

293	 1945, 13. července, Praha. – Souhrn zpráv Velitelství VO1, 2. oddělení, došlých do 11. července 1945; 
informace o různých incidentech a přijatých protiopatřeních; nálada a chování německého obyvatel-
stva; postup při nuceném vysídlování Němců a osídlování pohraničí; „nespolehlivé” osoby v národních 
výborech (správních komisích).

294	 1945, 13. července, Most. – Pamětní záznam ústředního ředitelství Hnědouhelných dolů v Mostě 
o poradě týkající se „evakuace“ Němců a dočasné ochrany německých horníků z mosteckého okre-
su; rozdílné názory odborníků a reprezentantů zaměstnanců na jedné a představitele československé 
armády na druhé straně.

295	 1945, 13. července, Praha. – Hlášení velitelství I. armádního sboru na Velitelství VO1 o závadách pro-
vázejících nucené vysídlování Němců; příjem odsunového transportu z prostoru VO2 v Chomutově.

295A	 1945, 13. července, Praha. – Zápis o 20. schůzi předsednictva první československé vlády NF (výňa-
tek); platidla markové měny v pohraničním území (bod II. jednání).

295B	 1945, 13. července, Praha. – Zápis o 20. schůzi předsednictva první československé vlády NF (výňa-
tek); dekret o osídlení zemědělské půdy (bod III. jednání); debata o otázce zvláštních podmínek pro 
reemigranty; schválení textu dekretu.

295C	 1945, 13. července, Praha. – Zápis o 20. schůzi předsednictva první československé vlády NF (výňa-
tek); ústavní dekret o státním občanství osob národnosti německé a maďarské (bod VI. jednání).

295D	 1945, 13. července, Praha. – Vyhláška MF č. 103 o platidlech markové měny v pohraničním území 
zemí České a Moravskoslezské.

295E	 1945, 13. července, Praha. – a) Oběžník MV adresovaný ostravské expozituře Moravskoslezského ZNV 
týkající se soudních věznic a trestních ústavů, v nichž byly umístěny v policejní vazbě osoby zajištěné 
jako Němci a kolaboranti; b) příloha: směrnice MS z 19. června 1945 v téže věci pro předsednictva 
Vrchních soudů v Praze a Brně.

295F	 1945, 13. července, Praha. – a) „Návrh dekretu o zřízení, působnosti a organizaci Ústředního osidlo-
vacího ústavu“; b) důvodová zpráva k návrhu zaslaná Ústředním sekretariátem ČSSD ministru vnitra 
Václavu Noskovi a ostatním politickým stranám NF.

295G	 1945, 13. července, Jihlava. – Zpráva ONV v Jihlavě o poměrech v jihlavském okrese; bližší údaje 
o zatím v místě ponechaných a vystěhovaných Němcích.

295H	 1945, 13. července, Hradec Králové. – Situační hlášení velitelství II. armádního sboru pro Velitelství 
VO1; výňatky k vysídlování Němců.

295CH	1945, 13. července, Nové Město pod Smrkem. – a) Zpráva komunisty Leglera pro Bruno Köhlera (výňa-
tek); nucené vysídlení živnostníků a politicky „indiferentních“ Němců; situace antifašistů; zabavování 
domů; kritické připomínky k charakterovému profilu některých novoosídlenců; „evakuace“ němec-
kých uprchlíků ze Slezska; b) český překlad.



295I	 1945, 13. července, Česká Lípa. – Zpráva o činnosti „oblastního vedení úderných čet Česká Lípa“ 
v okresech Česká Lípa a Německé Jablonné a v soudním okrese Česká Kamenice zaslaná Svazem české 
mládeže (SČM) v České Lípě na Ústředí SČM v Praze (výňatky).

296	 1945, 13./14. července, Děčín-Podmokly. – a) Výzva vydaná 13. července ve 23 hod. před zahájením 
hromadné „evakuace” Němců z Podmokel a zveřejněná 14. července v 6 hod.; b) opatření vyhlášená 
14. července v 9 hod.; c) „Vyhošťovací dekret“ vystavený Ředitelstvím národní bezpečnosti v Děčíně-
Podmoklech.

297	 1945, 14. července, Praha. – Oběžník MV určený ZNV v Praze a Brně o závadách vyskytujících se při 
odsunu Němců; nucené vysídlování prokazatelných antifašistů a dělníků pracujících v důležitých pod-
nicích; nedostatečné zabezpečení bytů a majetku vysídlenců.

298	 1945, 14. července, Praha. – Pokyny Hlavního velitelství SNB pro Zemská velitelství SNB v Praze 
a Brně a pro expozituru Zemského velitelství v Moravské Ostravě k chování příslušníků SNB vůči 
německému obyvatelstvu.

299	 1945, 14. července, Jablonec nad Nisou. – Oběžník Ředitelství státních drah, nádraží Jablonec n.N., 
o zostření kontrol zavazadel osob cestujících vlakem z pohraničí do vnitrozemí; zmínka o oběžníku 
MV s příslušnými pokyny.

300	 1945, 14. července, Bruntál. – Zpráva MSK v Bruntále pro expozituru Moravskoslezského ZNV 
v Moravské Ostravě o internaci a odsunu německého obyvatelstva z Bruntálu v předchozích dnech.

300A	 1945, 14. července, Praha. – Situační hlášení velitelství I. armádního sboru zaslané na Velitelství VO1; 
výňatky týkající se vysídlování německého obyvatelstva, zmínka o ústní dohodě mezi místními veliteli 
československé armády a RA o přijímání „evakuovaných“ osob.

300B	 1945, 15. července, Děčín-Podmokly. – a) Zpráva o nuceném vystěhování Němců z Děčína-Podmokel 
zaslaná zdejším Ředitelstvím Národní bezpečnosti na MV; b) Zpráva Místního velitelství SNB v Děčí-
ně-Podmoklech správci Ředitelství Národní bezpečnosti se stížností o „nepřístojném chování“ členů 
SNB z Kladna při provádění vysídlovacích akcí.

300C	 1945, 15. července, Děčín-Podmokly. – Zápis o schůzi MNV v Děčíně-Podmoklech; výňatek týkající se 
projednání kritických ohlasů na nucené vysídlení německého obyvatelstva v předchozích dnech, jež se 
souhlasem OSK v Děčíně-Podmoklech uskutečnili příslušníci 28. p.pl.

301	 1945, 16. července, Praha. – Referát Bedřicha Steinera pro vedení KSČ o cestě do pohraničí (výňatek); 
nedostatečná ideologická vyzrálost stranických kádrů na Karlovarsku; návrh na „likvidování otázky 
německých antifašistů“; pozice komunistů v Karlových Varech.

301A	 1945, 16. července, Brno. – Dodatek ke „Směrnicím pro přípravu a provedení přesídlení státně nespo-
lehlivých živlů“, jenž byl Velitelstvím VO3 zaslán podřízeným armádním složkám; dodatečné nahraze-
ní pojmu „evakuace“ výrazem „přesídlení“.

301B	 1945, 16. července, Praha. – Hlášení Velitelství VO1 – štábu, 1. oddělení pro náčelníka štábu téhož 
velitelství obsahující celkový přehled o dosavadním průběhu odsunu Němců z prostoru I. a II. armád-
ního sboru a z území VO2 a VO3 přes území VO1.

301C	 1945, 16. července. – Zpráva o výpravě členů Svazu české mládeže (SČM) z Prahy a Hradce Králové 
na Karlovarsko v rámci akce „Výživa“; chabá organizační příprava akce; nepřístojné chování některých 
členů (krádeže, vydávání se za partyzány, použití pistolí).

301D	 1945, 16. července, Město Albrechtice. – Dopis faráře Josefa Macůrka Úřadu předsednictva vlády 
obsahující informace o situaci německých řeholních sester v Městě Albrechticích u Krnova.

302	 1945, 29. května/1. června/17. července, Vlašim/Praha. – Tři příklady písemných žádostí zájemců 
o osídlení; a) žádost odborného pracovníka Václava Rothmeiera (Vlašim) z 29. května adresovaná 
Komisi pro osídlení pohraničního území při pražském ZNV; b) žádost automechanika Vladimíra Kou-
teckého (Praha) z 1. června zaslaná Ústřední radě odborů; c) žádost zaměstnance Josefa Štecha (Pra-
ha-Vršovice) ze 17. července adresovaná Ústřední radě odborů.



303	 1945, [k 17. červenci], Praha. – Návrh „plánu československé vlády na transfer německé a výměnu 
maďarské minority z ČSR“, jenž byl určen pro Spojeneckou kontrolní radu pro Německo a Spojeneckou 
kontrolní komisi pro Maďarsko.

304	 1945, 17. července, Praha. – Dekret prezidenta republiky č. 27/1945 Sb. o jednotném řízení vnitřního 
osídlení.

304A	 1945, 17. července, Praha. – Oběžník ZNV v Praze ve věci způsobilosti národních správců; připomenu-
tí požadavků na kvalifikaci národních správců; přezkušování a odvolávání nežádoucích osob v oblasti 
průmyslové a živnostenské.

305	 1945, 17. července, Praha. – Informace Hlavního velitelství SNB pro MV (odborovému přednostovi 
dr. Františkovi Vyhnanovskému) o situaci na různých místech (výňatky k poměrům v Mariánských 
Lázních a k počtu internovaných osob v Brně).

306	 1945, 17. července, Ústí nad Labem. – Nařízení OÚOP v Ústí n.L. všem zaměstnavatelům a závodním 
radám o nahrazování německých pracovních sil Čechy.

307	 1945, 17. července, Trmice. – Hlášení velitele I. praporu Pohotovostního pluku SNB 1 o dosavadní 
činnosti tohoto útvaru; spolupráce s civilními správními orgány, RA a československou armádou, mj. 
též při „evakuaci“ Němců a jejich soustřeďování do táborových zařízení.

308	 1945, 17. července, Frývaldov. – Hlášení Úřadu Národní bezpečnosti ve Frývaldově na expozituru 
Moravskoslezského ZNV v Moravské Ostravě o nuceném vystěhování části německého obyvatelstva 
z Javorníku do internačních táborů.

308A	 1945, 17. července, Liberec. – První hlášení o činnosti Pohotovostního pluku 1 NB (SNB), 3. roty, na 
Velitelství Pohotovostního pluku 1 NB (SNB) v Praze (výňatky); asistence při nuceném vysídlování 
německého obyvatelstva na Liberecku.

308B	 1945, 17. července, Podmokly. – a) Zpráva zástupce německých komunistů z Podmokel pro Rudol-
fa Döllinga líčící okolnosti nuceného vystěhování části německého obyvatelstva z Děčína-Podmo-
kel v předchozích dnech; stížnost na nediferencovaný výběr osob zahrnující i německé antifašisty; 
požadavek vystavení účinných ochranných legitimací pro antifašisty a svolení k jejich „dobrovolnému“ 
vysídlení; b) český překlad.

308C	 1945, 17. července, Děčín-Podmokly. – Radiotelegram Velitelství VO1 pro velitelství 13. divize v Mla-
dé Boleslavi o telegramu předsedy OSK v Děčíně-Podmoklech Josefa Weinera adresovanému náčelní-
kovi Hlavního štábu MNO; stížnosti na chování příslušníků 28. pěšího pluku.

309	 1945, 18. července, Praha. – Přípis MV zaslaný ÚPV a dalším ústředním orgánům intimující situační 
zprávu ŘNB v Chebu; zastavení „evakuace“ německých uprchlíků Američany a jejich odmítavý postoj 
k nucenému vysídlení německých starousedlíků; soupis utečenců a cizinců a jejich částečná koncentra-
ce; přípravy na další „evakuaci“ německých uprchlíků; poměr amerických vojáků k německému a čes-
kému obyvatelstvu; chování Němců včetně antifašistů.

310	 1945, 19. července, Praha. – Oběžník ZNV v Praze určený ONV (OSK) v pohraničí o „součinnosti 
demokratických civilních správ s čsl. vojenskými jednotkami v pohraničí“.

311	 1945, 19. července, Praha. – „Osnova pro ustavení osídlovacích komisí při okresních národních výbo-
rech (správních komisích)“ sestavená ZNV v Praze; personální obsazení, struktura a úkoly osídlovacích 
komisí.

312	 1945, 19. července, Praha. – Oběžník ZNV v Praze všem ONV (OSK) v pohraničí k zabránění škodám 
na národním majetku; vyšetřování majetkových deliktů a postup vůči provinilcům; výzva neobávat se 
vzhledem k dosud získaným zkušenostem i „drastických opatření“.

313	 1945, 19. července, Praha. – Zpráva o celkové situaci v okrese Frýdlant, jež byla odborem MV pro 
veřejnou správu postoupena „osídlovací komisi“ téhož rezortu; mobilizace pracovních sil pro sklizeň 
a přípravy na zemědělské osídlování; stav zaměstnanců v živnostenských a průmyslových podnicích 
po vysídlení Němců; postup nezemědělského osídlování.



314	 1945, 19. července, Aš. – Zpráva pověřence MV Zdeňka Večese pro MV o schůzce předsedů OSK pěti 
západočeských okresů ve Františkových Lázních, na níž byly projednávány rovněž problémy souvisejí-
cí s pobytem německých uprchlíků ze Slezska v tomto prostoru.

314A	 1945, 18./19. července, Brno. – Směrnice pro organizaci pohybu obyvatel při osídlovací akci na Mora-
vě vypracované ZNV v Brně pro ONV (OSK) v zemi Moravskoslezské.

314B	 1945, 19. července, Praha. – Oběžník pražského ZNV určený všem ONV (OSK) v pohraničí ve věci 
zřízení revizních bytových referátů při ONV (OSK); přednost pro žadatele s trvalým zaměstnáním; 
soustředění německých rodin za účelem uvolnění dalších bytů.

314C	 1945, 19. července, Praha. – Návrh na „národní uspořádání poměrů v pohraničí“ sestavený Svazem 
Národních jednot a Matic a předložený ZNV v Praze.

314D	 1945, 19. července, Praha. – Zpráva policejního npor. Poledníka o poměrech v internačním táboře na 
Strahově a střežení zajateckého tábora v Motole.

315	 1945, 20. července, Budyšín. – Telegram Lužického (národního) výboru v Budyšíně na MV s žádostí 
o zastavení transportů Němců z Československa přes hranice na území Lužice.

316	 1945, 20. července, Praha. – Dekret prezidenta republiky č. 28/1945 Sb. o osídlení zemědělské půdy 
Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.

317	 1945, 20. července, Praha. – Osobní informace velitelství I. armádního sboru pro velitele divizí 
o shromáždění velitelů vojenských oblastí a sborů 17. a 18. července na Hlavním štábu MNO; výňatky 
týkající se nuceného vysídlení Němců.

318	 1945, 20. července, Moravská Ostrava. – Zpráva Úřadu Národní bezpečnosti v Moravské Ostravě pro 
odbor „Z“ (zpravodajský) MV o koncentraci a odsunu Němců z Krnova v předchozích dnech; nere-
spektování výjimek pro antifašisty, osoby židovského vyznání, příslušníky tzv. smíšených manželství 
a cizince; nekompromisní postoj důstojníka 1. československé samostatné tankové brigády mjr. Ema-
nuela Šrámka vůči opakovaně předneseným požadavkům delegace německých antifašistů.

318A	 1945, 20. července, Praha. – Rozkaz Hlavního štábu MNO pro velitelství vojenských oblastí s vymeze-
ním velitelských pravomocí v pohraničí.

318B	 1945, 20. července, Praha. – Všeobecné poznámky velitelství I. armádního sboru určené velitelům 
1. a 12. divize; sdělení závěrů ze shromáždění velitelů oblastí a sborů 17.–18. července na Hlavním 
štábu MNO.

318C	 1945, 20. července, Jablonec nad Nisou. – Zpráva Úřadu NB v Jablonci nad Nisou pro MV o vysídlo-
vání Němců z Jablonce nad Nisou a z jabloneckého okresu; vzrůstající tlak hospodářských kruhů proti 
nucenému odchodu německých odborníků.

318D	 1945, 20. července, Česká Lípa. – Hlášení Okresního velitelství SNB v České Lípě zpravodajskému 
důstojníkovi velitelství 13. pěší divize v Mladé Boleslavi o dosavadním a proponovaném vysídlování 
Němců z okresu Česká Lípa; údaje o organizaci akce a počtech i složení vysídlených osob; úmyslné 
nedbání přání orgánů RA.

318E	 1945, 20. července, Praha. – Přípis MV (odboru pro politické zpravodajství) na Zemské velitelství SNB 
v Brně ve věci německé ilegální „letákové akce“.

319	 1945, 21. července, Praha. – Úřední záznam MOPSP o poradě konané dne 13. července k otázce 
umísťování pracovních sil do pohraničí; potřeba ústřední koordinace postupu a úloha MOPSP; rostou-
cí disproporce mezi zájmem uchazečů o národní správy a připraveností novoosídlenců nastoupit do 
dělnických profesí; údaje o počtu ještě nevyřízených žádostí, které měla ÚRO postoupit MOPSP.

319A	 1945, 21. července, Praha. – Přípis MS pro MV v souvislosti s přípravou definitivních směrnic pro 
odsun Němců; obnova justiční správy v pohraničním území.

319B	 1945, 21. července, Bruntál. – Zpráva OSK v Bruntále o politické a hospodářské situaci v okrese za 
červenec 1945; výňatek k vystěhování německého obyvatelstva a k osídlovací akci.



320	 1945, 22. července, Litoměřice. – Přípis Josefa Kušky, generálního vikáře biskupské konzistoře v Lito-
měřicích, na MV; upozornění na specifickou situaci v litoměřické diecézi; přímluvy za vyjmutí kněží 
německé národnosti z odsunu; zabezpečení dalšího vedení matrik.

321	 1945, [od 22. července], Liberec. – Zpráva mjr. A. Haka, zástupce MNO v tzv. Meziministerské a ze-
mské komisi pro pohraničí, pro MNO o činnosti v Liberci a v okresech Jablonec nad Nisou a Frýdlant 
od 19. do 22. července; informace o dosavadním průběhu a dalším postupu při nuceném vysídlování 
Němců; zpřísnění podmínek pro vydávání antifašistických legitimací; poměry na bytovém referátu 
města Liberce; počínání „partyzánských“ skupin na Liberecku a Frýdlantsku; četné případy nepovo-
lených přechodů hranic do ČSR.

321A	 1945, 22. července, Moravská Ostrava. – a) Dopis německého komunisty Johanna Schmucka Bruno 
Köhlerovi; odeslání Němců do tábora bezprostředně po osvobození města; nepříznivá situace němec-
kých antifašistů, zejména sociálních demokratů; obdobné stížnosti z okolních okresů; b) český pře-
klad.

322	 1945, 23. července, Praha. – Připomínky Komise pro pohraničí ČSNS k organizaci Osidlovací-
ho úřadu, jež byly schváleny na pracovní poradě konané 23. července; nástin opatření směřujících 
k „odgermanisování“ pohraničí a regulaci osídlovacího procesu; kritéria výběru vhodných osob pro 
usazení v novém sídelním území (omezení pro „hraničáře“ a reemigranty); nástroje mobilizace dosta-
tečného počtu lidí pro osídlení („povinné přesídlení“).

323	 1945, 23. července, Praha. – Zpráva Zemského velitelství SNB v Praze pro tajemníka ministra vnitra 
Gríšu Spurného o situaci v různých, převážně pohraničních lokalitách; dílčí údaje o postupu nuceného 
vysídlování německého obyvatelstva.

323A	 1945, 23. července, Mladá Boleslav. – Hlášení velitelství 13. divize pro Velitelství VO1 o výsledcích 
vyšetřování „nepřístojností“ příslušníků 28. p.pl. při provádění „evakuace“ Němců z Děčína-Podmo-
kel.

323B	 1945, 23. července, Moravská Ostrava. – Zpráva Úřadu NB v Moravské Ostravě o situaci autochton-
ního obyvatelstva na Hlubčicku (výňatky); kritická reflexe způsobu vystěhování německého obyvatel-
stva z Krnovska a Opavy.

324	 1945, 24. července, Praha – Přípis MV na MZV s repatriačními instrukcemi platnými pro Rakousko; 
uznání Rakouska jako nezávislého státu; vyjmutí rakouských státních příslušníků ze všech opatření 
zaměřených proti německému obyvatelstvu.

325	 1945, 24. července, Praha. – Přípis Svazu Národních jednot a matic v Praze na KPR se stížností na 
nucené vysídlování příslušníků tzv. smíšených manželství a osob „českého původu“; dovolávání se 
výjimek pro tyto osoby. 

325A	 1945, 24. července, Praha. – Tajný záznam 1. oddělení Velitelství VO1 pro náčelníka Hlavního štábu 
MNO s propočtem dosavadní a plánované intenzity vysídlování Němců.

325B	 1945, 24. července, Praha. – Oběžník MV určený přednostům odborů a oddělení rezortu vnitra, ZNV 
v Praze a Brně, ONV (OSK) a úřadům národní bezpečnosti o zajišťovací vazbě osob zatčených z titulu 
kolaborantství a zrádcovství; pokyn k jejich propuštění v odůvodněných případech; opatření se vzta-
huje jen na Čechy.

325C	 1945, 24. července, Praha. – Zpráva Úřadu NB v Liberci o provedeném odsunu Němců z města koncem 
června, jež byla MV postoupena předsedovi vlády Zdeňku Fierlingerovi; četné intervence ve prospěch 
některých osob určených k vysídlení; nesouhlas zástupců RA se způsobem zacházení s odsunovanými 
osobami.

325D	 1945, 24. července, Mariánské Lázně. – Situační zpráva Místního velitelství SNB v Mariánských Láz-
ních adresovaná Hlavnímu velitelství SNB; statistika přítomných cizích státních příslušníků; odtrans-
portování Rakušanů do Rakouska, německých uprchlíků do Německa a některých dobrovolně se 
k vycestování hlásících německých starousedlíků; odsun všech Rusů, Estonců, Lotyšů, Litevců a Jiho-
slovanů; poměr Američanů k českým orgánům a civilnímu obyvatelstvu.



326	 1945, 25. července, Praha. – Oběžník ZNV v Praze určený všem ONV (OSK) v zemi České o postupu 
při vysídlování osob žijících v tzv. smíšeném manželství.

327	 1945, 25. července, Brno. – Souhrnné hlášení č. 12 Velitelství VO3, 2. oddělení štábu, k událostem 
mezi 15. a 24. červencem (výňatky); nedostatky zjištěné v průběhu „kolonizace“ pohraničí; kompli-
kace při aplikaci nařízení o vynětí Rakušanů z opatření proti Němcům; otázka nakládání s konfisko-
vaným nemovitým majetkem; obavy občanů zaujímat veřejně odlišné politické postoje.

327A	 1945, 19. června až 25. července, Praha/Česká Lípa/Polevsko/Mladá Boleslav. – Dokumentace k vyšet-
řování různých „nepřístojností“, k nimž mělo dojít ze strany příslušníků 28. p.pl. při vysídlování 
německého obyvatelstva v obci Polevsko na Českolipsku ve dnech 18. a 19. června; a) stížnost Národ-
ního výboru v Polevsku adresovaná velitelství 28. p.pl. v Praze na postup II. a III. praporu; b) zápis 
o vysídlovací akci vyhotovený Národním výborem v Polevsku (příloha k předchozímu spisu); c) proto-
kol ve stejné věci (příloha k předchozímu spisu); d) vyjádření velitele II. praporu 28. p.pl. mjr. Gustava 
Kritznera ke zprávě Národního výboru v Polevsku; e) hlášení velitelství 13. pěší divize v Mladé Bole-
slavi pro Velitelství VO1 o zatímním výsledku šetření; f) přípis 1. oddělení Velitelství VO1 na Oblastní 
správu OBZ VO1 s žádostí o vyšetření případu.

327B	 1945, 25. července, Praha. – Záznam o poradě konané v kanceláři ministerského rady dr. Františka 
Staška o postavení a repatriaci rakouských státních příslušníků a reemigraci Čechů a Slováků z Rakous-
ka do ČSR.

327C	 1945, 25. července, Praha. – Zpráva vrchního odborového rady dr. Kotka, přednosty odboru MOPSP, 
pro ministra Jozefa Šoltésze o otázce použití německých pracovních sil v průmyslu; výhrady vůči nasa-
zení říšských Němců z Američany kontrolovaného pásma v Čechách; přímluvy za využití sudetských 
Němců.

327D	 1945, 25. července, Praha. – Souhrn zpráv došlých do 24. července 1945, 17 hod. na Velitelství VO1, 
2. oddělení (výňatky); zprávy o různých projevech nesouhlasu německého obyvatelstva s nově vznik-
lou situací a o aktivitách vedoucích k jejich potlačení; nálady a chování Němců; postup vysídlování 
v prostoru mezi Duchcovem a Ústím nad Labem od začátku června; politicko-správní poměry v seve-
rozápadních Čechách.

327E	 1945, 25. července, Liberec. – Tiskový článek s výňatky z projevu ministra informací Václava Kopec-
kého (KSČ) v Liberci; zmínky o šestileté okupaci a „Gauleiterschaft“ Konráda Henleina v Liberci; apel 
k „vypuzení“ všech Němců z českých zemí bez rozdílu; požadavek hraničních korektur ve prospěch 
ČSR.

327F	 1945, 25. července, Varnsdorf. – Zpráva škpt. Václava Strejčka, člena tzv. Meziministerské a zemské 
komise pro pohraničí v Čechách, pro Zemské velitelství SNB v Praze o činnosti v okrese Varnsdorf 
(výňatky); neshody mezi civilními orgány a příslušníky 28. p.pl. při provádění „evakuace“ Němců; 
otázka ochrany německých antifašistů a nepostradatelných průmyslových dělníků; samovolný útěk 
Němců přes hranice v očekávání nuceného vystěhování.

328	 1945, 26. července, Praha. – Souhrnná zpráva MNO – Hlavní správy OBZ pro různé ústřední orgány 
o poměrech v československo-rakouském pohraničí; bilance dosavadního nuceného vysídlování Něm-
ců; nedostatek pracovních sil v zemědělství a návrh na jejich nahrazení německými zajatci; nesouhlas 
představitelů RA a americké armády s odsunem německého obyvatelstva v jižních Čechách; rozdíly 
v postupu vůči Němcům v oblastech osvobozených Sověty a Američany; teritoriální požadavky vůči 
Rakousku.

328A	 1945, 26. července, Praha. – Zápis o 21. schůzi předsednictva první československé vlády NF (výňat-
ky); debata o stavu retribuce a příslušné usnesení (bod II. jednání).

328B	 1945, 26. července, Praha. – Zpráva Františka Lise, pověřence MV a předsedy tzv. Meziministerské 
a zemské komise pro pohraničí, o činnosti na Liberecku (výňatky); bližší údaje o skupině Revoluční 
gardy Rudolfa Rokose a o neuspořádaných poměrech na bytovém úřadě města Liberce.



328C	 1945, 26. července, Praha/Česká Lípa. – a) Rozkaz Velitelství VO1 pro 28. p.pl. v České Lípě se sta-
noviskem k obvinění příslušníků tohoto útvaru z páchání „nepřístojností“ při vysídlování německé-
ho obyvatelstva, zejména na Českolipsku a Děčínsku; b) nedatované vyjádření velitele 28. p.pl. pplk. 
Františka Vovsa pro Velitelství VO1 v téže záležitosti.

328D	 1945, 26. července. – Anonymní podání na předsednictvo vlády k poměrům na Krnovsku a v přileh-
lém pohraničí; případy korupce a protěžování u OSK Krnov; mylné tiskové zprávy o početním stavu 
obyvatelstva; černý obchod; neudržitelné poměry v Úřadu NB v Krnově; přehmaty „partyzánů“; okrá-
dání internovaných osob a zatajování konfiskací; nezpůsobilost národních správců; chybný postup 
četnictva.

329	 1945, 27. července, Brno. – Oběžník ZNV v Brně o podmínkách propuštění dětí a mladistvých ve věku 
do 18 let ze sběrných, internačních a kárných táborů.

330	 1947, 27. července, Kraslice. – Zpráva předsedy OSK Kraslice Jaroslava Bartla pro MV o kritice pomě-
rů panujících ve věznici Okresního soudu v Kraslicích ze strany amerických orgánů a o zřízení inter-
načního tábora pro „nacistické bandity“ v Rotavě.

330A	 1945, 27. července, Neveklov. – Úřední záznam předsedy MNV v Lešanech o situaci v zajateckém tábo-
ře pod správou RA, jenž byl poslán ONV v Benešově a následně postoupen MV.

330B	 1945, 27. července, Mikulov. – Situační zpráva Okresního velitelství SNB v Mikulově; nálada českého 
a německého obyvatelstva; organizační stav politických stran; reflexe nuceného vysídlování Němců; 
hospodářské a bezpečnostní poměry.

330C	 1945, [od 27. července], Karlovy Vary. – Zpráva poručíka Otakara Khopa, pobočníka posádkového 
velitele v Karlových Varech, o dosavadním „vyhošťování“ německých uprchlíků a následně i části auto-
chtonních německých obyvatel Karlových Varů přes Boží Dar.

330D	 1945, 27. července, Krnov. – Hlášení Úřadu NB v Krnově pro Ředitelství NB v Moravské Ostravě 
o náladě místního obyvatelstva; zklamání německých sociálních demokratů a komunistů z postupu 
vůči německému obyvatelstvu; obavy ostatních Němců z deportace do SSSR („na Sibiř“); rozdělení 
českého obyvatelstva na dvě skupiny.

331	 1945, [k 28. červenci], Praha. – Přehled vypracovaný Velitelstvím VO1 o dosud vydaných nařízeních 
k odsunu Němců; informace o průběhu a rozsahu nuceného vysídlování.

332	 1945, [k 28. červenci], Praha. – Přehled vypracovaný Velitelstvím VO1 o „potížích při vysídlování 
Němců“; příklady z různých míst; domluva mezi velitelem VO1 a předsedou ZNV v Praze o řešení 
sporných případů.

333	 1945, [k 28. červenci], Praha. – Návrh na „urychlený odsun německého obyvatelstva“ vypracovaný 
Velitelstvím VO1.

334	 1945, 28. července, Praha. – Zápis o poradě na Hlavním štábu MNO k „vyhošťování německého obyva-
telstva“; urychlení tempa nuceného vysídlování „všemi prostředky“; postavení velmocí před „hotovou 
věc“; příprava opatření k zahájení „velkého odsunu“.

335	 1945, 28. července, Praha. – a) Výnos MV určený pro ZNV v Praze, Brně a ostravskou expozituru 
Moravskoslezského ZNV k pracovním nasazení příslušníků sběrných a jiných táborů (prozatímní 
úprava); b) „Směrnice pro správu internačních (sběrných) táborů“.

336	 1945, 28. července, Brno. – Přehledná zpráva Velitelství VO3 o dosavadním průběhu a rozsahu odsunu 
německého obyvatelstva z Moravskoslezské země.

337	 1945, 28. července, Jihlava. – Oběžník ONV v Jihlavě určený všem MNV s pokyny k aplikaci různých 
restrikčních opatření vůči Němcům (výňatky); výzva k používání malého „n“ v etnonymu „Němec“; 
počešťování názvů a „odgermanizování“ češtiny; stíhání majetkových deliktů.

337A	 1945, 28. července, Praha. – Interní materiály Velitelství VO1 o poradě na Hlavním štábu MNO: 
a) Záznam o podaných ústních informacích pro velitelství I. sboru týkajících se příprav „velkého odsu-
nu Němců“ (výňatek); b) výklad „Rekognoskace a návrh na zřízení odsunovacích středisek v našem 



pohraničním území“; c) záznam „pro domo“ o nutnosti bližšího stanovení počtu Němců již odsunu-
tých, resp. připadajících v úvahu pro „vyhoštění“, a o pověření velitelství I. sboru úkoly spojenými se 
zřízením odsunových středisek.

337B	 1945, 28. července, Praha. – Situační hlášení velitelství I. armádního sboru na Velitelství VO1 (výňat-
ky); stav a činnost jednotek; případy nedorozumění mezi čs. vojáky, rudoarmějci a příslušníky SNB; 
zpomalení „vyhošťování“ německého obyvatelstva.

337C	 1945, 28. července. – Zpráva mjr. A. Haka pro MNO o jeho činnosti v okresech Varnsdorf, Rumburk 
a Šluknov mezi 23. a 28. červencem; námitky proti způsobu provádění „evakuace“ Němců příslušníky 
28. p.pl. (hrubé zacházení s členy OSK, nediferencovaný výběr vysídlenců, drancování); údaje o dosa-
vadní intenzitě vysídlování; snahy vysídlených osob dostat se zpět na území ČSR, částečně za pomoci 
orgánů RA; problém kontroly rudoarmějců.

338	 1945, 29. července, Moldava v Čechách. – Dopis por. čs. armády Bořivoje Krause pro Karla Štěpánské-
ho v Praze, který jej 16. srpna postoupil tajemníkovi pro pohraničí při Ústředním sekretariátu ČSNS; 
kritické líčení situace v obci a počínání různých pochybných živlů.

338A	 1945, 30. července, Praha. – Přednáška ministra vnitra Václava Noska na školení pro okresní a krajské 
funkcionáře KSČ; výňatky k vybudování nových civilních správních orgánů v českých zemích.

338B	 1945, 30. července, Jihlava. – Zpráva ONV v Jihlavě o politické a hospodářské situaci v jihlavském 
okrese pro ZNV v Brně; konkrétnější údaje o rozsahu provedené „výměny“ německého venkovského 
obyvatelstva a o zemědělské osídlovací akci.

339	 1945, 31. července, Praha. – Dekret prezidenta republiky č. 38/1945 Sb. o přísném trestání drancová-
ní.

340	 1945, 31. července, Praha. – Zápis o 42. schůzi první československé vlády NF (výňatek); „repatriace“ 
(reemigrace) Čechů a Slováků z Francie (bod XVI. jednání); usnesení o uskutečnění této akce také 
z dalších zemí, kde pobývali čeští a slovenští zájemci o návrat do ČSR.

341	 1945, 31. července, Praha. – Oběžník ZNV v Praze o „vynětí osob nepostradatelných pro průmysl 
z opatření směřujících k odsunu Němců“.

341A	 1945, 31. července, Praha. – Přípis MV pro MF ve věci majetku židovských občanů německé národnos-
ti.

341B	 1945, 31. července, Praha. – Referát Miroslava Kreysy o otázce osídlování na schůzi Národohospo-
dářské komise ÚV KSČ a následná diskuze; hlavní debata o úkolech OÚ a kompetencích jednotlivých 
složek státní správy při přidělování nezemědělského konfiskovaného majetku; názorová různorodost 
v otázce, zda bylo zřízení OÚ nutné.

341C	 1945, 31. července, Olomouc. – Zápis o poradě okresní přesídlovací komise v Olomouci o plánování 
vyhoštění Němců z některých obcí a jejich převodu do tábora v Olomouci-Nových Hodolanech; spojení 
osídlovacích akcí s přesuny německého obyvatelstva.

341D	 1945, 31. července, Ottendorf-Okrilla, Sasko. – a) Žádost Franze Siegla, který byl začátkem června 
spolu s manželkou nuceně vysídlen z Teplic-Šanova do Saska, o povolení k návratu (adresovaná prezi-
dentu republiky Edvardu Benešovi); b) český překlad.

341E	 1945, 31. července. – a) Dopis německého komunisty Georga Baumgarta z Javorníku pro předsedu 
KSČ K. Gottwalda; volání po ochraně německých antifašistů; b) český překlad.

341F	 1945, [červenec], Praha. – Návrh výnosu MV o vynětí německých antifašistů z všeobecných opatření 
platných pro Němce.

342	 1945, [konec července]. – Zpráva Františka Lise, pověřence MV a předsedy Meziministerské a zemské 
komise pro pohraničí v zemi České, o činnosti v okrese Varnsdorf ve dnech 24. a 25. července 1945 
(výňatky); stížnosti na způsob „evakuace“ německého obyvatelstva provedené příslušníky 28. p.pl. 
a na příbuzenské vztahy mezi představiteli místních správních orgánů a Němci.



342A	 1945, [konec července]. – Zpráva Františka Lise, pověřence MV a předsedy tzv. Meziministerské a zem-
ské komise pro pohraničí v Čechách, o poznatcích členů této komise získaných v okresech Varnsdorf, 
Rumburk a Šluknov mezi 18. a 28. červencem 1945; závady v „evakuaci“ Němců prováděné příslušní-
ky 28. p.pl. a návrhy k jejich vyřešení; bezpečnostní situace (obavy z aktivit Werwolfu); stížnosti na 
příslušníky Finanční stráže a způsob řešení bytové otázky; problémy při obsazování národních správ 
podniků.

342B	 1945, [konec července], Teplice-Šanov. – Směrnice k udělování povolení k pobytu vybraným skupinám 
obyvatel, jež byly prozatím vyňaty z nucených vysídlovacích akcí, a směrnice k provádění „evakuace“ 
vydané osidlovacím referátem OSK v Teplicích-Šanově.

343	 1945, 1. srpna, Praha. – Zpráva Jiřího Koťátka, přednosty IX. odboru MZ, pro generálního tajemníka 
ÚV KSČ Rudolfa Slánského o konfiskaci a rozdělování půdy Němců a „zrádců“; první předběžná bilan-
ce po vydání dekretu č. 12/1945 Sb. týkající se situace ve vnitrozemí; kritické hodnocení dosavadního 
postupu národních výborů; návrhy na urychlení konfiskačního řízení; oznámení brzkého zahájení 
řízené osídlovací akce.

344	 1945, 1. srpna, Praha. – Záznam „pro domo“ Velitelství VO1 o odsunu Němců z prostorů 12. a 13. 
divize přes Šluknovský výběžek s návrhem na zastavení transportů směřujících na území Lužice.

344A	 1945, 1. srpna, Brno. – a) Přípis ZNV v Brně pro Zemskou pokladnu v Brně s žádostí o poskytnutí další 
zálohy na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s nouzovým ubytováním Němců vystěhovaných 
koncem května 1945 z Brna a okolí na jižní Moravě; b) přípis ZNV v Brně pro MV s žádostí o vyplacení 
částky 500 000 Kč na úhradu výdajů spojených se zřízením a vydržováním nouzových ubytovacích 
zařízení a s péčí o jejich příslušníky.

344B	 1945, 1. srpna, Nový Jičín. – Zpráva Úřadu NB v Novém Jičíně pro MV, odbor „Z“ (pro politické zpra-
vodajství), o politické a hospodářské situaci v novojičínském okrese za měsíc červenec (výňatky).

345	 1945, 2. srpna, Postupim. – Protokol z konference představitelů tří velmocí; XII. kapitola o „transferu“ 
Němců z ČSR, Polska a Maďarska (dobový úřední český překlad).

346	 1945, 2. srpna, Praha. – Ministrem národní obrany gen. Ludvíkem Svobodou podepsané „Směrnice 
pro odsun německého obyvatelstva“ Hlavního štábu MNO; pokyny k přípravě akce a zdokonalení její-
ho technicko-logistického zázemí; zvýšení počtu vysídlenců na nejméně 10 000 osob denně; pořadí 
skupin německého obyvatelstva určených k odsunu.

347	 1945, 2. srpna, Praha. – a) Přípis JUDr. Václava Vlka, generálního tajemníka Hospodářské skupiny 
báňského průmyslu Ústředního svazu československého průmyslu a zmocněnce ÚRO, předsedovi 
vlády (k rukám předsedy Hospodářské rady dr. ing. Eduarda Outraty) o nasazení válečných zajatců 
a internovaných civilních osob v dolech; b) příloha: srovnání těžby kamenného a hnědého uhlí v roce 
1937 se situací v květnu–červenci 1945; c) příloha: stav osazenstva dolů v červenci 1945 podle jedno-
tlivých revírů.

347A	 1945, 2. srpna, Praha. – Zpráva Hlavní správy OBZ MNO o situaci na československém území kontro-
lovaném americkou armádou.

347B	 1945, 2. srpna, Brno. – „Memorandum Národní Matice, oblastní správy v Brně, o stěžejních bodech 
jejího počátečního pracovního programu a o požadavcích z toho vyplývajících“; vzrůstající roztrpče-
ní z rezervovaného postoje k nabídkám Národní Matice podílet se na uspořádávání nových poměrů 
v pohraničních oblastech; návrh na přesídlení Němců, kteří zůstanou v republice, a jejich „rozptyl“ 
v českém vnitrozemí.

347C	 1945, 2. srpna, Ústí nad Labem. – Rezoluce odeslaná Závodní radou firmy Jiří Schicht a. s. v Ústí nad 
Labem předsedkyni zdejší OSK Marii Vobecké s požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany českých 
zaměstnanců a jejich rodin po výbuchu muničního skladu v Krásném Březně dne 31. července; požada-
vek rychlého odsunu Němců z města.

347D	 1945, 2. srpna, Osek. – Dopis národního správce firmy Grohmann & Tropschuh v Oseku Arnošta Uhlí-
ře na MP ve věci konfliktu závodní rady podniku s národním správcem.



347E	 1945, 2. srpna, Moravská Ostrava. – Zpráva Úřadu NB v Moravské Ostravě pro MV, odbor „Z“ (pro 
politické zpravodajství), ve věci koncentrace a odsunu Němců z Krnova od poloviny července; rezoluce 
německých antifašistů proti nediferencovanému postupu vůči Němcům; postoje příslušníků tzv. smí-
šených manželství; přehled o obsazení krnovských táborů; další odsun za hranice republiky koncem 
července.

348	 1945, 3. srpna, Praha. – Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. o úpravě československé-
ho státního občanství osob národnosti německé a maďarské.

349	 1945, 3. srpna, Praha. – Zápis o 43. schůzi první československé vlády NF (výňatek); rozprava o závě-
rech jednání představitelů tří velmocí v Postupimi k otázce „transferu“ Němců z ČSR, Polska a Maďar-
ska do Německa (bod I. jednání); rozhodnutí pokračovat ve vysídlování německého obyvatelstva i přes 
v Postupimi zformulovaný požadavek na jeho pozastavení; zařazení Němců do pracovního procesu 
a jejich soustředění.

350	 1945, 3. srpna, Praha. – Příloha k rozpravě československé vlády o závěrech jednání představitelů 
tří velmocí v Postupimi k otázce „transferu“ německého obyvatelstva z ČSR, Polska a Maďarska do 
Německa.

351	 1945, 3. srpna, Praha. – Záznam Velitelství VO1 „pro domo“ k odsunu Němců z Prahy, kteří bez před-
chozího uvědomění Posádkového velitelství Velké Prahy dorazili 1. srpna vlakem do Liberce a byli 
následně odesláni přes Děčín za hranice.

351A	 1945, 3. srpna, Brno. – Zápis o schůzi rady MNV v Brně (výňatky); diskuze o práci vyšetřující komise, 
která měla na starosti prověřování žádostí o vyjmutí z dosahu opatření proti Němcům; usnesení k zve-
řejnění jmen vyňatých osob.

351B	 1945, 3. srpna, [Plzeň]. – Protokol o schůzi zástupců OSK západních Čech (okresů Nejdek, Loket, 
Mariánské Lázně, Tachov, Falknov, Kraslice a Teplá), jež byla svolána Komisí pro osidlování pohranič-
ního území v Plzni se záměrem vyjasnit otázku osídlování pohraničí demobilizovanými příslušníky čs. 
jednotek ze Západu; připojeny zprávy o situaci v těchto okresech.

352	 1945, 4. srpna, Praha. – Rozkaz MNO pro Velitelství VO2 a VO3 o okamžitém zastavení odsunu Něm-
ců do Rakouska.

353	 1945, 4. srpna, Plzeň. – Přípis Komise pro osidlování pohraničního území, úřadovny v Plzni, na OSK 
ve Falknově; oznámení o zřízení úřadovny a vymezení obvodu její působnosti.

353A	 1945, [4. srpna], Praha. – Zpráva dezignovaného československého vyslance ve Vídni, Františka Boř-
ka-Dohalského o poměrech v Rakousku; výňatky k dopadu některých vnitrostátních opatření ohledně 
německy hovořícího obyvatelstva včetně uskutečněných vysídlovacích akcí do Rakouska na českoslo-
vensko-rakouské vztahy; postoj Karla Rennera k reemigraci vídeňských Čechů.

353B	 1945, 4. srpna, Moravská Ostrava. – Zpráva Úřadu NB v Moravské Ostravě pro MV, odbor „Z“ (pro 
politické zpravodajství), o memorandu německých sociálních demokratů z Krnova upozorňujícím na 
důsledky protiněmeckých opatření uskutečňovaných od poloviny června 1945.

354	 1945, 5. srpna, Praha. – a) Přípis kpt. Bedřicha Pokorného z odboru „Z“ (pro politické zpravodajství) MV 
o potřebě věnovat pozornost poměrům panujícím v „koncentračních“, pracovních a kárných táborech 
a o ustavení zvláštní komise za tímto účelem; b) dopis kpt. Bedřicha Pokorného z téhož dne adresova-
ný Národnímu výboru pro Velké Brno k odstranění závad v internačních táborech, zejména v Kouni-
cových kolejích.

355	 1945, 6. srpna, Praha. – Přípis ministra průmyslu Bohumila Laušmana na KPR, ÚPV a další ústřední 
úřady o využití německých pracovních sil; návrh vládního usnesení.

356	 1945, 6. srpna, Praha. – Hlášení Posádkového velitelství Velké Prahy na Velitelství VO1 o počtu 
a složení německého obyvatelstva na území Velké Prahy a rozsahu dosavadních odsunových akcí.



357	 1945, 6. srpna, Praha. – Přípis organizačního oddělení Ústředního sekretariátu ÚV KSČ na Krajský 
sekretariát KSČ v Ústí nad Labem; pokyn k prověřování osob vstupujících do stranických organizací 
v pohraničním území.

357A	 1945, 6. srpna, Teplice-Šanov. – Hlášení Okresního velitelství SNB v Teplicích-Šanově pro Okresní 
dozorčí velitelství SNB v Ústí nad Labem o hospodářských, vyživovacích a bezpečnostních pomě-
rech v okrese; případy přepadení usedlostí; možnosti provádění odsunu Němců po trase Cinvald – 
Geising.

357B	 1945, 6. srpna, Moravská Ostrava. – Zpráva Joži Vochaly, předsedy zemědělského odboru ostravské 
expozitury Moravskoslezského ZNV, pro členy předsednictva expozitury o organizaci osídlovací akce 
v daném správním obvodu a o potížích při jejím provádění.

358	 1945, [k 7. srpnu], Praha. – „Připomínky ke kolonisaci pohraničí“ od ing. Josefa Bičiště; závady při ob-
sazování národních správ a obtíže při výkonu funkce národního správce; alternativní návrh na zřízení 
„Zemské kolonisační komise“ podléhající přímo vládě, nikoli Osidlovacímu úřadu.

359	 1945, 7. srpna, Plzeň. – a) Dopis velitele amerických vojsk v ČSR a velitele jejich XXII. sboru genmjr. 
Ernesta N. Harmona prezidentu republiky Edvardu Benešovi; pomoc americké armády českým země-
dělcům; informace o stahování jednotek; b) český překlad.

360	 1945, 7. srpna, Praha. – Oběžník MV určený ZNV a všem ONV (OSK) o zajištění (internování) funkci-
onářů NSDAP, jejích složek a dalších nacistických uskupení.

361	 1945, 7. srpna, Praha. – Materiál obsahující vymezení hlavních úkolů osídlovacího procesu a návrh 
organizace tzv. Ústředního osídlovacího ústavu, jenž byl zaslán Ústředním sekretariátem ČSSD na 
MV; podmínky odsunu německého obyvatelstva (mj. pořadí skupin osob určených k vysídlení); způsob 
převzetí hospodářských kapacit v pohraničí; statut proponovaného ÚOÚ.

362	 1945, 7. srpna, Praha. – Hlášení 2. oddělení štábu Velitelství VO1 na 1. oddělení štábu téhož velitelství 
o zastavení „evakuace“ německého obyvatelstva z Teplicka představitelem RA a o nařízení I. armádní-
ho sboru „přesměrovat” odsunové transporty na Děčín.

363	 1945, 7. srpna, Karlovy Vary. – Hlášení škpt. Josefa Arnošta, evakuačního důstojníka a velitele kar-
lovarské posádky, na velitelství 38. p.pl. ve Žluticích o dobrovolném odchodu a nuceném vystěhování 
německých uprchlíků z řad říšských Němců a tzv. Volksdeutsche, ale zčásti též německých staroused-
líků, z Karlových Varů a okolí.

363A	 1945, 7. srpna, Opava. – Měsíční zpráva Úřadu NB v Opavě pro ostravskou expozituru Moravskoslez-
ského ZNV v Moravské Ostravě o politické a hospodářské situaci v opavském okrese; požadavky na 
připojení Ratibořska a Hlubčicka k ČSR; politické složení národních výborů; počet, rozvrstvení a nála-
da německého obyvatelstva na Opavsku; postup v osídlování; hospodářské a bezpečnostní poměry.

363B	 1945, [po 7. srpnu], Praha. – Zpráva VKPR pro prezidenta republiky o činnosti Werwolfu v červenci 
1945.

364	 1945, 8. srpna, Podmokly. – a) Dopis německého komunisty z Podmokel Bruno Köhlerovi; obtíže 
při uznávání statutu antifašisty; nálada mezi německými soudruhy; žádost o okamžitou intervenci; 
b) český překlad.

364A	 1945, 8. srpna, Brno. – Zvláštní rozkaz č. 7 Zemského velitelství SNB v Brně týkající se zajištění pohra-
ničního území; tlumočení výnosu MV z 24. července 1945 č.j. 3700–24/7–45–V/5 o bezpečnostní 
situaci v pohraničí.

364B	 1945, [8. srpna]. – Záznam jistého ing. arch. Jiřího Štursy o jeho jednání s OSK ve Varnsdorfu dne 
8. srpna; početní stav Čechů a Němců v okrese; nedostatečný zájem o převzetí německých zeměděl-
ských usedlostí; situace v průmyslové výrobě a v živnostenských podnicích; řešení „německé a bytové 
otázky“; zásobování, kultura, energetika, zdravotnictví a školství; problémy s českými zaměstnanci na 
úřednických místech.



365	 1945, 9. srpna, Praha. – Rozkaz Hlavního velitelství SNB pro ZV SNB v Praze, Brně a expozituru ZV 
v Moravské Ostravě tlumočící výnos MV ze dne 3. srpna 1945 č.j. 3700–2/8–4–V/5 o závadách při 
likvidaci RG, partyzánských a jiných „revolučních“ ozbrojených formací.

366	 1945, 9. srpna, Hradec Králové. – Zpráva velitelství II. armádního sboru pro Velitelství VO1 o situaci 
k 1. srpnu 1945; výňatky s informacemi o vojenských a politických záležitostech; průběh osídlování 
a chování obyvatelstva v daném prostoru.

366A	 1945, 9. srpna, Praha. – Souhrnná situační zpráva velitelství I. armádního sboru určená pro Velitelství 
VO1 (výňatky); poměr mezi vojenskými a civilními správními orgány; postup vysídlování německého 
obyvatelstva; průběh osídlovacího procesu a profil nově příchozích osídlenců; incidenty mezi vojskem, 
německými civilisty a příslušníky RA.

366B	 1945, 9. srpna, Praha. – Přehled vysídlování německého obyvatelstva v oblasti I. armádního sboru od 
začátku června do začátku srpna 1945 zaslaný velitelstvím I. sboru na Velitelství VO1.

366C	 1945, 9. srpna, Hradec Králové. – Přehled vysídlování německého obyvatelstva v oblasti II. armádního 
sboru do 31. července 1945 zaslaný velitelstvím II. sboru na Velitelství VO1.

366D	 1945, 9. srpna, Brno. – Zpráva přesídlovacího důstojníka velitelství 6. pěší divize v Brně pro přesíd-
lovací skupinu Velitelství VO3 o dosavadním průběhu vysídlování Němců, zřizování koncentračních 
táborů a složení německého obyvatelstva v okresech Třebíč, Jihlava, Velké Meziříčí, Moravský Krum-
lov, Tišnov a Nové Město na Moravě; výňatek vztahující se k Jihlavsku.

367	 1945, 10. srpna, Praha. – Oběžník MV týkající se aktivit německých záškodníků („werwolfů“) a jejich 
potírání.

368	 1945, 10. srpna, Praha. – Statistický přehled sestavený na 1. oddělení štábu Velitelství VO1 o počtu 
dosud „evakuovaných“ osob z oblastí 1., 12., 13. a 14. divize a o zbývajícím německém obyvatelstvu.

369	 1945, 10. srpna, Tábor. – Souhrn zpráv Velitelství VO2 za dobu od 3. do 10. srpna 1945 (výňatky); 
odchod polské brigády ze západních Čech do Bavorska; chování příslušníků RA v jihočeském pohra-
ničí; opatření proti ilegálním přechodům hranic; neoprávněné vydávání antifašistických legitimací na 
Chebsku.

369A	 1945, 10. srpna, Praha. – Souhrn zpráv došlých do 10. srpna, 17 hod., na Velitelství VO1, jež byly 
postoupeny Hlavnímu štábu MNO (výňatky); trestní opatření vůči Němcům v souvislosti s ukrý-
váním, nošením a použitím zbraní; chování a nálada německého obyvatelstva; násilné činy a četné 
majetkové delikty příslušníků RA; vystoupení npor. Steinera v Podmoklech kritizující pasivní postoje 
většiny příslušníků čs. armády v době nacistické okupace.

369B	 1945, 10. srpna, Brno. – a) Nařízení Velitelství VO3 podřízeným vojenským útvarům k prozatímnímu 
zastavení vysídlování Němců a současně k pokračování v přípravách na další odsun; b) příloha č. 1: 
„Směrnice pro odsun německého obyvatelstva“ pro vojenské orgány v Moravskoslezské zemi (výňat-
ky); c) příloha č. 2: „Evakuační prostory (okresy), nakládací stanice a odsunová nádraží pro přesun 
Němců z Moravy do Německa“.

369C	 1945, 10. srpna, Brno. – Záznam přednosty evakuační skupiny Velitelství VO3 mjr. Viléma Pistoria 
o odebrání cenností a skvostů „evakuovaným“ Němcům z Brna na jaře 1945.

369D	 1945, 10. srpna, Jablonec nad Nisou. – Protokol o schůzi zástupců MSK Jablonec nad Nisou, bytového 
úřadu a tzv. koordinačního výboru politických stran; zavádění nového způsobu výběru Němců urče-
ných k vystěhování.

369E	 1945, 10. srpna, Teplice-Šanov. – Výňatky z tištěné brožury osídlovacího referátu OSK v Teplicích-
Šanově obsahující pokyny pro provádění „evakuace“, osídlování a ubytování; výjimky pro antifašisty, 
Rakušany, dočasně nenahraditelné pracovníky, osoby ve věku nad 70 let, těžce nemocné a příslušníky 
„smíšených manželství“; pracovní povinnost a koncentrace předběžně zůstávajících Němců v jednot-
livých městských čtvrtích či bytech; návrh provést osídlení v případě potřeby i pomocí donucovacích 
prostředků.



369F	 1945, 10. srpna, Praha. – Záznam blíže neurčeného odboru MV pro prezidium téhož rezortu o pora-
dách uskutečněných v Mostě, Chomutově a Duchcově, na nichž bylo dohodnuto zajištění pracovních 
sil z řad německých civilistů pro těžbu v hnědouhelné pánvi severozápadních Čech.

369G	 1945, 10. srpna, Český Krumlov. – Oběžník OSK v Českém Krumlově všem MSK v okrese ve věci 
povolené hmotnosti zavazadel vysídlovaných Němců (pokyny MF); výjimky pro antifašisty a rakouské 
státní příslušníky ohledně nábytku.

370	 1945, 11. srpna, Praha. – Zpráva Jiřího Koťátka, přednosty IX. odboru MZ, pro Rudolfa Slánského 
o stavu a perspektivách zemědělského osídlování; preference osídlenců a očekávané problémy v pohra-
ničních oblastech; návrhy na přednostní osídlení některých regionů; představa o rozmístění obyva-
telstva ve směru do vnitrozemí; posilování pozic KSČ v průběhu osídlovacího procesu na Moravě a ve 
Slezsku.

371	 1945, 11. srpna, Praha. – Dopis Vladimíra Fialy adresovaný ministru vnitra V. Noskovi s kritickými 
poznámkami k postupu vůči osobám, jež se při sčítání lidu v roce 1930 přihlásily k německé národnos-
ti, a k poměrům panujícím v táborových zařízeních.

371A	 1945, 11. srpna, Praha. – Zpráva člena sociální komise pražského ZNV Přemysla Pittra pro MV o stra-
vování lidí soustředěných v internačním táboře č. 10 na stadionu v Praze na Strahově.

371B	 1945, 11. srpna, Brno. – Souhrn zpráv č. 14 za dobu od 4. do 11. srpna 1945 zaslaný Velitelstvím VO3 
na Hlavní štáb MNO (výňatky); případy údajného ozbrojeného odporu proti čs. orgánům na různých 
místech; zpomalení přílivu osídlenců do pohraničí; návrat Američany propuštěných válečných zajatců 
z Bavorska.

372	 1945, 13. srpna, Praha. – Tabulka, kterou hlavní velitel SNB pplk. ing. Antonín Sameš předložil MV; 
shrnutí údajů o počtu osob zajištěných v preventivní a řádné vyšetřovací vazbě v českých zemích.

373	 1945, 13. srpna, [Ústí nad Labem]. – a) Přípis německého sociálního demokrata Aloise Ullmanna adre-
sovaný všem okresním antifašistickým komisím v „německé oblasti“ ČSR; informace o souhlasu MV se 
vznikem komisí a pokyny k jejich ustavení; b) český překlad.

373A	 1945, 13. srpna, Praha. – Oběžník ZNV v Praze všem NV a ÚNB v Čechách, Magistrátu hlavního města 
Prahy a města Plzně k přezkoušení státní spolehlivosti a politické bezúhonnosti duchovních německé 
národnosti; intimace požadavku Svazu národních jednot a matic na „očistu“ církevních úřadů a revizi 
církevního majetku v pohraničí.

373B	 1945, 14. srpna, Praha. – Přípis správy policejní věznice (internačního oddělení) při Věznici krajského 
soudu v Praze na Pankráci na státně bezpečnostní oddělení pražského Ředitelství národní bezpečnosti 
(k rukám policejního rady Engelmanna) o špatném zdravotním stavu internovaných osob a stoupající 
úmrtnosti.

373C	 1945, 14. srpna, Hlučín. – Zpráva OSK v Hlučíně pro ostravskou expozituru Moravskoslezského ZNV 
o situaci uprchlíků z Ratibořska a Hlubčicka.

374	 1945, 15. srpna, Praha. – Oběžník MV určený ZNV v Praze a Brně, expozituře Moravskoslezského 
ZNV v Moravské Ostravě a všem ONV s nařízením o odděleném umístění zajištěných Němců a Če-
chů.

375	 1945, 15. srpna, Praha. – Oběžník MV týkající se protiprávního zabavování bytů a movitého majetku 
cizincům (manželským partnerům osob německé národnosti) a lidem označeným za udavače, zrádce, 
kolaboranty a pomahače Němců ještě před vynesením rozsudku mimořádných lidových soudů.

375A	 1945, 15. srpna, Brno. – Přípis Biskupské konzistoře v Brně pro ONV (OSK), MNV (MSK) a velitelství 
čs. vojenských posádek v moravsko-rakouském pohraničí; žádost, aby duchovní a řeholníci nebyli bez 
předchozího upozornění církevních úřadů a justičních orgánů diskriminováni a šikanováni.

375B	 1945, 15. srpna, Ústí nad Labem. – Hlášení Místního velitelství SNB v Ústí nad Labem na Zemské veli-
telství SNB v Praze o bezpečnostní situaci ve městě; postupné uklidnění poměrů; bilance dosavadního 
vysídlování Němců.



376	 1945, 16. srpna, Praha. – Oběžník MV určený ZNV v Praze a Brně, expozituře Moravskoslezského 
ZNV v Moravské Ostravě a všem ONV s instrukcemi k organizaci táborů; zrušení nevhodných objektů 
a přesun v nich zadržených osob do internačních zařízení ONV; zákaz umísťovat v táborech děti 
českých rodičů.

377	 1945, 16. srpna, Hranice na Moravě. – Pokyn oddělení Obranného zpravodajství u velitelství 8. divize 
podřízeným útvarům k postupu vůči Němcům propouštěným z anglo-amerického zajetí.

377A	 1945, 16. srpna, Brno. – Oběžník Zemského velitelství SNB pro podřízené útvary tlumočící pokyny 
MV o podmínkách přístupu repatriačních misí spřátelených států do internačních zařízení.

377B	 1945, 16. srpna, Podmokly. – a) Dopis německého komunisty Rudolfa Neumanna Bruno Köhlerovi 
a Rudolfu Döllingovi (popř. Rudolfu Appeltovi); stálé obtíže při vystavování antifašistických legitima-
cí, „atmosféra pogromu proti Antifě“, rostoucí rozčarování německých antifašistů z dalších vyhlídek 
na život v Československu; b) český překlad.

377C	 1945, 16. srpna, Most. – Hlášení Okresního velitelství SNB v Mostě na zdejší Okresní dozorčí velitel-
ství SNB o bezpečnostních poměrech a táborových zařízeních na území okresu.

377D	 1945, 16. srpna, Cheb. – Zevrubná situační zpráva o činnosti OSK v Chebu v různých oblastech v době 
od ustavení OSK koncem května do poloviny srpna 1945 (výňatky).

378	 1945, 17. srpna, Brno. – Fonogram Zemského velitelství SNB v Brně pro MV o vracení „evakuovaných“ 
Němců rakouskými orgány do ČSR; nouzové ubytování těchto osob v jihomoravském pohraničí.

379	 1945, 17. srpna, Český Těšín. – Zpráva Úřadu Národní bezpečnosti v Českém Těšíně pro MV, odbor pro 
politické zpravodajství, o situaci k 15. srpnu (výňatky); návrat Čechů do regionu; chování polského 
obyvatelstva a aktivity „bojůvek”; postavení Němců.

379A	 1945, 17. srpna, Liberec. – Situační hlášení o bezpečnostních poměrech v obvodu zaslané Místním 
velitelstvím SNB v Liberci na Zemské velitelství SNB v Praze; mj. zpětný pohled na dosavadní vysídlo-
vání německého obyvatelstva přes Žitavu.

379B	 1945, 17. srpna, Česká Lípa. – Hlášení Okresního dozorčího velitelství SNB v České Lípě na Zemské 
velitelství SNB v Praze o bezpečnostních poměrech v okrese; časté případy samovolného rekvírování 
majetku ze strany příslušníků RA.

379C	 1945, 17. srpna, Děčín-Podmokly. – Hlášení Místního velitelství SNB pro Zemské velitelství SNB 
v Praze ve věci zajištění pohraničního území; překračování zákona českými osídlenci; bezpečnostní 
problémy v souvislosti s německým obyvatelstvem a příslušníky RA.

379D	 1945, 17. srpna, Litoměřice. – Hlášení Okrskového dozorčího velitelství SNB v Litoměřicích pro Zem-
ské velitelství SNB v Praze o bezpečnostních poměrech v okrese; pohyb podezřelých elementů pácha-
jících trestné činy.

379E	 1945, 17. srpna, Osek. – Přípis závodní rady firmy Grohmann & Tropschuh pro Okresní radu odborů 
v Duchcově ohledně konfliktu s národním správcem podniku.

380	 1945, 18. srpna, Žatec. – Hlášení Místního velitelství SNB v Žatci na ZV SNB v Praze o bezpečnostních 
poměrech ve městě; omezení majetkových deliktů po přijetí adekvátních opatření; chování příslušní-
ků RA.

380A	 1945, 18. srpna, Praha. – Oběžník ZNV v Praze, referátu pro osídlování, všem ONV (OSK) k ustavová-
ní a činnosti osídlovacích komisí; opětné vyžádání elaborátů o osídlování jednotlivých okresů.

380B	 1945, 18. srpna, Hejnice. – a) „Reportáž” německých komunistů z okresu Frýdlant v Čechách; zachá-
zení s německými antifašisty; odeslání Němců do improvizovaného tábora poté, co bylo na základě 
rozhodnutí velmocí v Postupimi pozastaveno jejich vyhošťování za hranice; rozčarování z politických 
postojů některých nově příchozích českých komunistů; b) český překlad.



380C	 1945, 18. srpna, Litoměřice. – Přípis generálního vikáře Biskupské konzistoře v Litoměřicích Josefa 
Kašky na MV; žádost o přezkoušení oprávněnosti odsunu německých duchovních a povolení k návratu 
„nezávadných“ kněží.

380D	 1945, 18. srpna, Chomutov. – Hlášení Okresního dozorčího velitelství SNB v Chomutově pro Zemské 
velitelství SNB v Praze o situaci v okresech Chomutov, Kadaň, Podbořany, Vejprty a Žatec; znásilňová-
ní žen, nezákonné zabavování majetku a další incidenty vyvolané hlavně osobami v uniformách RA.

380E	 1945, 18. srpna, Plzeň. – Situační hlášení Okresního dozorčího velitelství SNB v Plzni adresované 
Zemskému velitelství SNB v Praze; konzolidace bezpečnostních poměrů v obvodu; nálada německého 
obyvatelstva.

380F	 1945, 19. srpna, Praha. – Počet Čechů a Němců v obvodech jednotlivých oblastních osídlovacích úřa-
doven podle stavu ke dni 19. srpna 1945.

380G	 1945, 20. srpna, Jihlava. – Oběžník ONV v Jihlavě upozorňující na nebezpečí odvážení českých dětí 
v odsunovaných transportech.

381	 1945, 21. srpna, Plzeň. – Přípis Iva Ducháčka, představitele československé mise u velitelství americ-
kých jednotek v ČSR, o postoji Američanů ke způsobu zacházení s Němci.

382	 1945, 21. srpna, Mikulov. – Hlášení Okresního velitelství SNB v Mikulově na Zemské velitelství SNB 
v Brně o vystěhování německých obyvatel z obce Mušov českými novousedlíky.

382A	 1945, 21. srpna, Praha. – Oběžník MV, odboru „Z“ (pro politické zpravodajství), o případech vyhošťo-
vání z Německa rodin majících domovskou příslušnost v ČSR v odvetě za vysídlování osob německé 
národnosti z čs. území.

382B	 1945, [před 22. srpnem], Olomouc. – Dopis jistého Floriana Reichla, bývalého legionáře z Olomouce, 
pro ZNV v Brně; stížnost na špatné zacházení s německými obyvateli města Krnova soustřeďovanými 
zde od poloviny června v táborových zařízeních.

383	 1945, 22. srpna, Brno. – Velitelstvím VO3, tzv. přesídlovací skupinou, sestavené hlášení pro Velitelství 
VO1 s údaji o počtu odsunutých a k odsunu určených Němců v Moravskoslezské zemi.

384	 1945, 22. srpna, Most. – Zápis vyhotovený vládním zmocněncem pro mostecký a falknovský uhelný 
revír o poradě zástupců ONV (OSK), OÚOP a armády; dosavadní průběh vysídlování Němců ze seve-
rozápadních Čech; opatření k zajištění těžby a ubytování nových pracovních sil.

385	 1945, 22. srpna, Mikulov. – Zpráva OSK v Mikulově pro ZNV v Brně o návratu dříve vysídlených Něm-
ců a jejich umístění do tábora v Mušlově; informace o „evakuaci“ Němců z obcí Pravlova a Mušova.

385A	 1945, 22. srpna, Jindřichův Hradec. – Zpráva o průběhu vysídlování Němců „partyzány“ pod vele-
ním plk. Vladimíra Hobzy na konci května 1945; osídlování vyprázdněných obcí a osad lidmi, z nichž 
někteří obdrželi usedlosti mimo řádné přídělové řízení a nebyli považováni za bezúhonné; internování 
zbylých Němců v táborech a jejich přidělování na polní práce.

385B	 1945, 22. srpna, Krnov. – Stanovisko Úřadu NB při OSK v Krnově adresované zdejší OSK ke stížnosti 
soukromé osoby na způsob zacházení s německým obyvatelstvem.

386	 1945, 23. srpna, Brno. – a) Nařízení ZNV v Brně (místopředsedy Karla Smítala) pro Úřad SNB v Břecla-
vi o zákazu nuceného vysídlování; b) Pokyn bezpečnostního oddělení ZNV v Brně pro SNB ve Znojmě 
v téže věci; výhrůžka RA o vrácení všech Němců odsunutých do Rakouska a intervence rakouských 
diplomatů; případy nátlaku na odchod Němců za hranice.

386A	 1945, 2., 10. a 23. srpna, Svatý Kopeček u Olomouce/Moravská Ostrava. – a) Přípis olomouckého arci-
biskupa dr. Leopolda Prečana na expozituru Moravskoslezského ZNV v Moravské Ostravě s žádostí 
o zavedení duchovní správy v táborových zařízeních z 2. srpna 1945; b) nedatovaný návrh referenta 
ostravské expozitury ZNV Jindřicha Stuchlíka na zavedení bohoslužeb v táborech; c) oběžník téže 
expozitury z 23. srpna 1945 pro příslušné ONV (OSK) a MNV v Moravské Ostravě a Opavě o zavedení 
duchovní správy v internačních, kárných a pracovních táborech.



386B	 1945, 23. srpna, Praha. – Stať s názvem „Konec sudetského němectví“ sepsaná významným komunis-
tickým činitelem německé národnosti Karlem Kreibichem; rozvíjení a zdůvodňování teze, že Němci 
z českých zemí se v minulosti projevovali vždy jako hrozba pro národní existenci Čechů a že budová-
ní nové ČSR nelze zatížit obtížným úkolem jejich „převýchovy“; argumentace ve prospěch jediného 
řešení – nuceného vysídlení převážné většiny německého obyvatelstva za hranice i za cenu postihu 
nevinných osob.

386C	 1945, 23. srpna, Frýdlant v Čechách. – Zpráva člena tzv. Meziministerské a zemské komise pro pohra-
ničí země České mjr. A. Haka o činnosti komise na Frýdlantsku; příčiny opožděného a pomalého 
postupu „evakuace“ německého obyvatelstva a předpoklady pro její obnovení „na černo“.

386D	 1945, 23. srpna, Frývaldov. – Měsíční zpráva Úřadu NB ve Frývaldově o politické situaci zaslaná expo-
zituře ZNV v Moravské Ostravě (výňatky); neuspokojivé poměry v přidělování bytů; nálada německé-
ho obyvatelstva a jeho reakce na výsledky jednání „velké trojky“ v Postupimi; vzájemný poměr mezi 
politickými stranami.

387	 1945, 24. srpna, Praha. – Informace č. 61 Hlavního velitelství SNB pro ministra vnitra obsahující 
různé zprávy z pohraničních regionů a lokalit (výňatek); obavy Němců z osady Dlouhá Louka a obce 
Plachtína v okrese Kralovice z chování příslušníků RA.

388	 1945, 24. srpna, Svitavy. – Přehledná zpráva Karla Jirouška, předsedy ONV Moravská Třebová – expo-
zitury pro oblast Svitavy, pro MV o řešení „německé otázky“ na Svitavsku v době od 12. května do 
23. srpna 1945.

388A	 1945, 24. srpna, Rumburk. – Zpráva Roberta Hájka pro MZ o činnosti v okrese Rumburk zejména 
při usměrňování zemědělského osídlování (výňatek); poměry ve veřejné správě; snížení početního 
stavu hospodářských zvířat v důsledku chování polských vojáků a rudoarmějců; překotné vysídlování 
německých zemědělců; zmínka o návrhu (údajně zformulovaném na poradě v MZ) provést „rozptýle-
ní“ německých zemědělců v jiných okresech.

388B	 1945, 25. srpna, Praha. – Přípis bezpečnostního odboru ZNV v Praze na pražské Zemské velitelství 
SNB nastolující otázku zamezení převozů zcizeného národního majetku z pohraničního území; vytvo-
ření smíšených hlídek z příslušníků armády a SNB kontrolujících vlaky a nádraží v pohraničí; zabavení 
nedovoleně vyváženého majetku a zajištění pachatelů; důraz na nutnost kontrol především v místech, 
kde se aktuálně provádí nucené vysídlení německého obyvatelstva.

389	 1945, 25. srpna, Frýdlant. – Zpráva dr. Karla Mikuláše a Bohuslava Jermáře o šetření provedeném 
Meziministerskou a zemskou komisí pro pohraničí ve dnech 20. až 25. srpna 1945 ve frýdlantském 
okrese se zaměřením na situaci v zemědělství (výňatky); stav zemědělského osídlení a nedostatek 
národních správců; prozatímní obsazování národních správ osobami polského původu; postoj k přidě-
lování půdy žadatelům z řad Židů pocházejících z Podkarpatské Rusi (Zakarpatské Ukrajiny).

390	 1945, 28. srpna, Praha. – Oběžník MV o zastavení odsunu osob německé národnosti do Rakouska.

391	 1945, 28. srpna, Praha. – Přípis MNO na MV o počtu Němců dosud „evakuovaných do Rakouska“.

392	 1945, 28. srpna, Brno. – Zápis o schůzi rady ZNV v Brně (výňatek); referát evakuačního referenta 
Miroslava Buršíka o „samovolných“ odsunových akcích prováděných některými správními orgány na 
jižní Moravě (IX. bod jednání).

392A	 1945, 28. srpna, Brno. – Hlášení velitelství 6. pěší divize pro Velitelství VO3, 1. oddělení, ve věci dří-
vějšího odsunu německého obyvatelstva z okresů Znojmo a Jihlava a z města Brna; převzetí cenných 
věcí vojenskými orgány.

393	 1945, 29. srpna, Tábor. – Zpráva Antonína Čížka o aktivitách příslušníků „partyzánské“ formace pod 
velením plk. Vladimíra Hobzy v květnu a červnu v jižních Čechách a na jižní Moravě.

393A	 1945, 31. srpna, Praha. – Souhrnný přehled sestavený Hlavní správou Obranného zpravodajství MNO 
o aktivitách německých záškodníků – „werwolfů“ (výňatky).

393B	 1945, 31. srpna, Kaplice. – Povšechná situační zpráva OSK v Kaplici pro MV.



394	 1945, [srpen], Praha. – Statistické údaje o postupu vysídlování německého obyvatelstva z prostoru 
VO1 od konce července do konce srpna 1945.

394A	 1945, [srpen], Praha. – Zpráva 1. oddělení Velitelství VO1 o situaci v oblasti v měsíci srpnu; výňatky 
k postupu vysídlování Němců a osídlování pohraničí, k hospodářským a dopravním poměrům, k činům 
kriminální povahy a také z části textu věnovaného vlastním požadavkům a návrhům.

395	 1945, [1. září], Frývaldov. – Zpráva osídlovacího referátu OSK ve Frývaldově o dosavadním průběhu 
zemědělského osídlování v okrese; oblasti původu osídlenců, velikost hospodářství, problémy souvise-
jící s polohou okresu a perspektivy dalšího osídlení.

395A	 1945, 1. září, Aš. – Zpráva č. 12 por. Evžena Hanuše, člena tzv. Meziministerské a zemské komise pro 
pohraničí země České o šetření v okrese Aš ve dnech 23. srpna až 1. září 1945; organizace správních 
komisí a politických stran; postup vůči německému obyvatelstvu (starousedlíkům, uprchlíkům, zajat-
cům, antifašistům); průběh osídlování; postoje Američanů k Čechům a Němcům.

395B	 1945, [4. září], Brno. – Zpráva Miroslava Buršíka, člena rady ZNV v Brně, o „evakuaci“ Němců v době 
od 28. června do 4. září 1945; ustanovení evakuačního referenta pro Velké Brno; samovolné akce 
nerespektující pokyny k pozastavení odsunu na Znojemsku a Mikulovsku; situace v táborech (zvlášť 
v obvodu Velkého Brna, v Moravském Berouně a v Opavě); příchod uvolněných zajatců z Osvětimi; 
přesuny německých pracovních sil do vnitrozemí; stížnosti zájemců o reemigraci z Vídně.

395C	 1945, 6. září, Praha/1946, 4. dubna, Jáchymov. – a) Přípis Ústředního sekretariátu KSČ předsedovi 
ZNV v Praze, Ladislavu Kopřivovi k neoprávněnému odsunu německého antifašisty Karla Františka 
Hahna z Jáchymova; b) hlášení Velitelství stanice SNB Jáchymov pro jáchymovskou OSK v téže věci; 
zamítnutí repatriace.

395D	 1945, 7. září, Cheb. – Zpráva č. 13 por. Evžena Hanuše, člena tzv. Meziministerské a zemské komise 
pro pohraničí země České, určená Komisi pro vnitřní národní bezpečnost v Praze; šetření v okrese 
Cheb ve dnech mezi 2. a 7. zářím 1945.

396	 1945, 8. září, Vrchlabí. – „Memorandum starých německých soudruhů okresu Vrchlabského“ zaslané 
náměstkovi předsedy vlády Klementu Gottwaldovi; zpráva o průběhu „evakuace“ Němců v polovině 
června; nedostatečná ochrana německých antifašistů.

396A	 1945, 9. září, Praha. – Přehled o činnosti Pohotovostního pluku 1 NB (SNB) od jeho zformování kon-
cem května do 8. září 1945 zaslaný jeho velitelem na MV (výňatky).

397	 1945, 10. září, Praha. – Informace č. 70 Hlavního velitelství SNB pro ministra vnitra (výňatek); „eva-
kuace“ Němců z Ledvic v okrese Duchcov.

398	 1945, 11. září, Brno. – Oběžník ZNV v Brně o zastavení odsunu Němců z ČSR do Rakouska; podmínky 
týkající se přesunů a koncentrace německého obyvatelstva v táborových zařízeních v rámci Moravsko-
slezské země a jednotlivých okresů.

398A	 1945, 14. září, Praha. – Přehledná zpráva VI. odboru Ministerstva dopravy pro prezidium téhož rez-
ortu o železniční dopravě v etapě od května do září 1945 (výňatky); rozsah ztrát ve vozovém parku 
ve srovnání s předválečným stavem; podrobné údaje o počtu repatriovaných cizinců, Čechů a Slováků; 
postupné propouštění německých zaměstnanců.

398B	 1945, [od 15. září], Karlovy Vary. – Situační zpráva velitele III. oblasti Pohotovostního pluku 1 NB 
(SNB) za dobu od 8. do 15. září; záznam o schůzi tzv. Evakuační komise v Karlových Varech dne 7. září; 
dohoda o změnách při provádění „evakuace“ Němců vzhledem k údajně příliš energickému postupu 
přílušníků pluku.

399	 1945, 16. září, Praha. – Početní stav Čechů (Slováků) a Němců v Československu ve 4. zásobovacím 
období (20. srpna – 16. září 1945) podle údajů ministerstva výživy.

399A	 1945, [léto]. – a) „Vypovídací výměr“ československého posádkového velitelství hrozící v případě 
neuposlechnutí použitím donucovacích prostředků; b) nevyplněný seznam osob německé národnosti 
vypovězených z území ČSR.



399B	 1945, 22. září, Liberec. – Hlášení Úřadu NB v Liberci pro ZV SNB v Praze o explozi, k níž došlo dne 
9. července v Chotyni u Hrádku nad Nisou, a následném nuceném vysídlení místního německého oby-
vatelstva (výňatky).

399C	 1945, 24. září, Praha. – Přípis MV pro ZNV v Brně o poměrech v přilehlém německém pohraničí 
v oblasti Žitavy a o postojích orgánů RA k odsunu německého obyvatelstva z československého území 
(tlumočení zprávy ÚNB v Liberci z 15. července).

400	 1945, [září], Praha. – Článek Přemysla Pittra v informačním materiálu „Posel z Milíčova domu“ 
(č. 2) o záchraně dětí z internačních táborů.

400A	 1945, [září], Praha. – Kapitola s názvem „Jak jsme si to představovali“ z publikace dr. Heleny Koželu-
hové, přední funkcionářky ČSL, vyjadřující autorčin nesmlouvavý postoj vůči československým Něm-
cům včetně antifašistů.

400B	 1945, [září] – Přehled o postupu vysídlování německého obyvatelstva do konce srpna 1945: a) Hlášení 
velitelství I. armádního sboru pro Velitelství VO1; b) hlášení velitelství II. armádního sboru pro Veli-
telství VO1; c) hlášení velitelství dělostřelectva VO1 pro Velitelství VO1.

400C	 1945, 5. října, Horšovský Týn. – Vyšetřovací zpráva Okresního velitelství SNB v Horšovském Týně pro 
Zemské velitelství SNB v Praze o stížnosti předsedy MSK v Poběžovicích na příliš benevolentní postup 
amerických vojáků vůči německému obyvatelstvu v červnu 1945.

400D	 1945, 6. října. – Hlášení Velitelství VO3, přesídlovací skupiny, na Velitelství VO1 o počtech Něm-
ců v jednotlivých již „vyevakuovaných“ a k „evakuaci“ určených okresech země Moravskoslezské; 
a) doprovodný dopis; b) příloha s tabulkou.

400E	 1945, 9. října, Chomutov. – Přehled o „evakuaci“ německého obyvatelstva z okresu Ústí nad Labem 
sestavený mjr. Jaroslavem Šimůnkem z II. praporu 42. pěšího pluku (umístěného v Chomutově) a adre-
sovaný ústecké OSK.

400F	 1945, [po 24. říjnu], [Teplice-Šanov]. – Zpráva anonymního občana z Teplic-Šanova o situaci v serve-
ročeském pohraničí, kterou ZOB II v Praze postoupilo tajemníkovi ministra vnitra Gríšovi Spurné-
mu; charakteristika různých skupin obyvatelstva (českých starousedlíků, navrátilců a novoosídlenců, 
Němců); kritické zhodnocení podmínek předchozí „evakuace“ německého obyvatelstva; otázka Raku-
šanů a německých antifašistů; podrobná analýza hospodářských, politických a správních poměrů.

400G	 1945, 31. října, Hradec Králové. – Zpráva o činnosti Ústavu pro osídlování pohraničí v Hradci Králové 
od konce května 1945 a jeho likvidaci, jež byla postoupena Osidlovacímu úřadu v Praze.

400H	 1945, [mezi srpnem a prosincem], Praha. – Tři politické statě předních činitelů ČSNS Ivana Herbena 
a Prokopa Drtiny publikované v tištěné brožurce s názvem „My a Němci: Dějinný úkol strany národ-
ně socialistické při vystěhování Němců z Československa“; a) „Ďábel mluví německy“ (Ivan Herben); 
b) „Musíme využít historického vítězství“ (Prokop Drtina); c) „Národ, nikoli strany“ (Ivan Herben).

401	 1946, 3. ledna, Liberec. – Souhrnná zpráva o činnosti Oblastního velitelství SNB v Liberci za rok 1945 
zaslaná Zemskému velitelství SNB v Praze (výňatky); vystěhování a internování německého obyva-
telstva v prvních poválečných měsících; bytové poměry v Liberci; stoupající kriminalita po odchodu 
posádky RA.

401A	 1946, 14. ledna, Bartošovice v Orlických horách. – Hlášení Velitelství stanice SNB v Bartošovicích na 
Zemské velitelství SNB v Praze o zatčení Josefa Kalouse, od začátku června 1945 předsedy zdejší MSK; 
vylíčení poměrů panujících v roce 1945 v obci a okolních lokalitách; četné majetkové delikty, nedosta-
tečná právní ochrana německého obyvatelstva; politický nátlak ve prospěch KSČ.

401B	 1946, 9. července, Praha. – Počet budov a bytů zničených nebo těžce poškozených válečnými událost-
mi a následkem okupace podle správních okresů.

402	 1947, 13. října, Pohořelice. – Hlášení Velitelství stanice SNB v Pohořelicích na Oblastní úřadovnu StB 
v Brně o zdejší situaci po příchodu německých vysídlenců z Brna koncem května a začátkem června 
1945.



402A	 1947, 17. října, Brno. – „Zpráva o zdravotním stavu Němců evakuovaných přes Pohořelice“ od MUDr. 
Adolfa Rozmariče, zdravotního rady ZNV v Brně, pro orgány StB v Brně.

403	 1947, 8. prosince, Praha. – Záznam MV o příčínách, průběhu a důsledcích vysídlení brněnských Něm-
ců koncem května 1945 pořízený pro potřebu Vyšetřovací komise bezpečnostního výboru ÚNS.

403A	 1948, 3. června, Ostrava/Nový Jičín/Suchdol nad Odrou. – Materiály vzniklé v průběhu vyšetřování 
poměrů panujících v táborovém zařízení pro Němce v Suchdole nad Odrou v souvislosti s úmrtností 
dětí v tomto objektu (výňatky); a) záznam expozitury Zemské kriminální úřadovny v Moravské Ostra-
vě ze 7. ledna 1948; b) záznam vyšetřujících orgánů v Novém Jičíně ze 16. ledna 1948; c) protokol 
o výslechu Ireny Teltschikové sepsaný u Velitelství stanice SNB v Suchdole nad Odrou 12. ledna 1948; 
d) protokol o výslechu MUDr. Richarda Stefana sepsaný u zdravotního úřadu ONV v Novém Jičí-
ně 16. ledna 1948; e) nedatovaný záznam vyšetřujících orgánů přiložený k výpovědi MUDr. Stefana; 
f) „Závěrečná zpráva“ o vyšetřování sestavená OÚ StB v Ostravě 24. května 1948.

403B	 1948, 25. září, Niederfrauendorf (Sasko). – „Evakuační stížnost proti Československé Republice“ od 
Johanna Radla, údajně rakouského státního příslušníka antinacistického smyšlení nuceně vysídlené-
ho z Teplic-Šanova začátkem června 1945, adresovaná prezidentu republiky; podrobné líčení průběhu 
prvních „evakuací“ v Teplicích-Šanově a vyčíslení finančních a hmotných škod.


